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কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধারন্ত 

কৃষ্ণের মুখানঃদতে অমৃতময় বাণী শ্রবণ করে অর্জন 

সঞ্জসীবিত হয়ে উঠল। পাঁরত্যন্ত গাণ্ডীব ধারণ করে সিংহনাদ 
করল তৃতীয় পাণ্ডব ! চমকিত হল রণভূমি সেই বদ্তরগঞ্জনে ৷ 

অর্জনের 'শাথলতা দুর হতে দেখে বিমর্ষ পাণ্ডবপক্ষণয় 
বীরগণ আনন্দে উল্লাসত হয়ে উঠে শঙ্খধবনিতে আকাশ-বাতাস 
পৃণ* করলেন । রণবাদ্যসমূহ ভীমনাদে ধ্বনিত হতে থাকল। 

মহাকোলাহল ব্যাপ্ত হল রণক্ষেত্র । আসন্ন যুদ্ধের উত্তেজনায় উভয় 
পক্ষই ধাজু হয়ে উঠল । তাদের হদস্পন্দন হয়ে উঠল দ্ুত থেকে 
দ্ুততর ৷ 

হঠাৎ এক আশ্চর্যময় দশ্যের অবতারণায় সব কোলাহল 'স্তাঁমত 
হয়ে এল । সকলে সাঁবস্ময়ে লক্ষ্য করল- মহারাজ যধাম্ঠর নিজের 
কবচ ত্যাগ করে, ধন পরিত্যাগ করে, রথ থেকে অবতরণ করলেন । 

তারপর তাঁড়ংবেগে পদর্রজে কৌরবসেনার দিকে অগ্রসর হলেন । 

বিমূঢ় পাণ্ডবন্রাতারা আশাঁঙ্কত হয়ে কৃষ্ণসহ যুধাম্ঠরকে 
সত্বর অনুসরণ করলেন । 

বাস্মত অর্জন বিনীত স্বরে য্যাধান্ঠরকে প্রশ্ন করল, হে 

রাজন! আপনার কী আভপ্রায়?ঃ আমাদের পাঁরত্যাগ করে, 

কবচমূত্ত হয়ে, পূর্বমুখে শত্ুব্যহের দিকে কেন অস্বহীন হয়ে 

অগ্রসর হচ্ছেন ? 

ভীম, নকুল এবং সহদেব একই কথার প্রাতধ্যনি করে প্রশ্ু করল, 
হে মহারাজ! আমাদের পাঁরত্যাগ করে আপাঁন কোথায় গমন 

করছেন? কেন? 
য্াধান্ঠর ভ্রাতাদের প্রশ্রের উত্তর দান না করেই অব্যাহত গতিতে 

ভাীচ্মের রথ লক্ষ্য করে অগ্রসর হতে থাকলেন । 

৯ 



কৃষ্ণ সহজেই যুধিষ্ঠিরের উদ্দেশ্য অনুমান করে সকলকে 
আশ্বস্ত করলেন । তান বললেন, হে কৌন্তেয়গণ ! চিন্তার কোনো 
কারণ দৌখ না । ধম'রাজ ধর্ম সঙ্গত ভাবে যুদ্ধ শুরু করার পৃবে 

ভশম্ম-দ্রোণ-কৃপ প্রমখ গুরুজনদের প্রণাম এবং তাঁদের অনুমতি 

লাভ করতে যাচ্ছেন । পরে 'তাঁণন যুদ্ধ শুর করার আদেশ দান 
করবেন । প্রাচীন যৃদ্ধশাস্মে কাথত আছে, যে ব্যাস্ত গুরঃজনদের 

সম্মান প্রদর্শন না করে ষ.দ্ধারন্ত করেন- সেই ব্যাস্ত গুরুজন কর্তৃক 

আঁভশপ্ত হন। আর যে ব্যন্তি শাস্তানুসারে গুরুজনদের বথাযোগ্য 
সম্মান প্রদর্শন করার পর তাঁদের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন- আন্তমে 

তাঁর জয় সানাশ্চত হয় । আমও তাই মনে কার । ধর্মরাজ প্রাজ্ঞ । 

তাই উচিত কর্তব্যই করছেন । ৃ 

অপরাঁদকে কুরূসৈন্যেরা অরাক্ষত অবস্থায় যাঁধান্ঠরের 

আগমনের উদ্দেশ্য উপলাব্ধি না করতে পেরে অনেকেই হাঁন মন্তব্য 
করতে লাগল-যুধিষ্ঠির কুরুকুলের অধম! নিশ্চয় ভণত হয়ে 

ভীঙ্মের শরণাপন্ন হতে আসছেন । যুধাঞ্ঞর নিশ্য় মহান 

কুরুকুলে জন্মগ্রহণ করেন নি। ধিক্ তাঁকে । কুর্বংশীয়েরা 
য্দ্ধভয়ে ভীত হয় না। 

ক্রমে এইভাবে কুর:সেনার মধ্যে পা"ডব এবং কৃষ্ণকে কেন্দ্র করে 

নন্দার আলোচনা শুর হয়ে গেল। তব সকলের মধ্যে সংশয় 

রয়েই গেল। সাত্যই কি যুধিষ্ঠির যুদ্ধভয়ে ভীত? সাম্ধর 

প্রস্তাব 'নয়ে আসছেন ভীম্মের কাছে-ুদ্ধের পূর্ব মুহূর্তে 2 
তাঁর উদ্দেশ্য কি আত্মসমপপণ 2 যুদ্ধের পৃবেই সাঁম্ধর প্রস্তাব! 

[ধক্, কৃষ্+-আশ্রয়ী পাণ্ডবদের ! 
সকল 'িদ্রুপ আর সংশয় উপেক্ষা করে য্দাধান্ঠর ভ্রাতা এবং 

কৃষের দ্বারা পারবোষ্টত হয়ে রণসচ্জায় সম্জিত--প্রস্তৃত কুরুসৈন্যের 
মধ্যে প্রবেশ করলেন নিভ'য়ে । অসংকোচে। 

*. ভীগঙ্ম সম্ম:খেই ছিলেন । য্দাধাচ্চির হস্ত দ্বারা শান্তনুনন্দনের 



চরণযূগল ধারণ করে বললেন, হে পিতামহ ! আমাকে আপনার 
সঙ্গে যুদ্ধ করার অনমাতি দিন এবং আশাীবদি করুন । 

আপ্লুত ভীম্ম বললেন, হে ধর্মরাজ! তুমি যাঁদ অনুমাতি 

প্রার্থনা করার জন্যে আমার কাছে না আসতে তাহলে তোমাকে 

আঁভসম্পাত করতাম । কিন্তু হে পাণ্ডুনন্দন ! এখন আমি প্রীত । 

আশশবাঁদ করি, তুমি যুদ্ধে জয়লাভ কর । তোমার অন্য কোনো 

প্রার্থনা থাকলেও আমাকে বলতে পারো ।॥ বল, তুম কণ বর কামনা 

কর? হে পৃথানন্দন ! মানুষ অর্থের দাস। কিন্তু অথ" কারও 

দাস নয়। কৌরবেরা অর্থ দ্বারা আমায় বশীভূত করে রেখেছে । 

তাদের অন্নে আম পালিত । সৃতরাং যুদ্ধ ভিন্ন অন্য কী আশা 

কর, তা স্বচ্ছন্দে আমায় ব্যস্ত কর। 

যধান্ঠর গিনত স্বরে বললেন, হে িতামহ ! আপাঁন সর্বদা 

আমার হতৈষা হয়ে আমায় মন্ত্রণা দন- আর অল্লদাসত্বের জন্যে 
কৌরবপক্ষের হয়ে যুদ্ধ করুন । এই বরই আম কামনা কার । 

ভশম্ম আরও স্পম্ট করে বললেন, হে ধর্মরাজ ! কৌরবপক্ষের 

হয়ে যুদ্ধ করেও তোমাকে কী সাহায্য করতে পারি, তা স্পম্ট ভাষায় 
প্রকাশ কর। 

যুধিচ্ঠির ভীচ্মের হীঙ্গত বুঝলেন, তাই বললেন, হে পিতামহ ! 
আপাঁনি চির অপরাজিত। সত্যই যাঁদ আমার মঙ্গল কামনা করেন, 
তবে বলুন, আপনাকে কেমন করে জয় করা সম্ভব হবে? আপান 
1বাঁজত না হলে জয় দূরঅস্ত। 

ভীম্ম বললেন, হে পৃথানন্দন ! আম সমরাঙ্গনৈ অবতীর্ণ হলে 
স্বয়ং ইন্দ্রও আমাকে পরাজিত করতে পারেন না, একথা সত্য 
এবং সর্বজনাবাঁদত। 

যূধাষ্ঠর আবার বিনীত স্বরে বললেন, সেইজন্যই আমার প্রশ্ন, 
আপনাকে কিভাবে পরাজিত করা সম্ভব? এই গড় তথ্য না 
হ্ধাত হলে যুদ্ধ করা আর না করা সমান । 

৩ 



ভীঙ্ম মৃদু হাস্য করে বললেন, হে পাণ্ড্নন্দন ! আমার 

পরাজয়ের কাল বা মৃত্যু সময় কোনাঁটই' এখন এসে উপস্থিত 

হয় নি। সুতরাং উপযযন্ত সময়ে পুনরায় এস। যাও, তোমার 

কল্যাণ হোক । 
যুধিষ্ঠির ভীমের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে কুরুসৈন্যের মধ্য 

দিয়ে আচার্য দ্রোণের কাছে উপস্থিত হয়ে তাঁকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ 
করে বললেন, হে আচার্য! আপনার অনুমাতি লাভ করলে আম 

যুদ্ধে প্রবৃত্ত হতে পার । আর বলুন, সকল শন্তুকে কেমন করে 
জয় করব ? 

দ্বোণও একই কথা বললেন, হে ধর্মরাজ! তুমি যাঁদ আমার 

অনুমতির জন্যে আমার কাছে আগমন না করতে_তাহলে তোমার 
পরাজয়ের জন্যে আম আভসম্পাত করতাম । এখন আমি সন্তুষ্ট । 

সুতরাং অনমাতি করছি, তুমি যুদ্ধ কর এবং আশাবাদ কার বিজয়ী 

হও। তোমার পক্ষে যুদ্ধ করা ছাড়া আর কা কামনা তুম কর-_ 

তা অসত্কোচে ব্যস্ত কর- আম নিশ্চয়ই তা রক্ষা করব। 

যুধিষ্ঠির বিনীতভাবে দ্রোণকেও একই কথা বললেন । হে 

আচার্ঘ! আপাঁন আমাদের হিতের জন্যে মন্তণা দান করুন-আর 

কৌরবের স্বপক্ষে যুদ্ধ করুন । এই আমার কামনা । 

দ্োোণ কৃষ্ণের দিকে দৃম্টিপাত করে বললেন, হে রাজা ! কৃষ্ণ যার 

মন্্ণাদাতা, সে পক্ষের জয় সুনিশ্চিত । যে পক্ষে কৃষ্ণ অবস্থান 
করেন- ধর্মও অবস্থান করেন সেই পক্ষে । যে পক্ষে ধর্ম অবস্থান 

করেন-সে পক্ষের বিজয় অবশ্যস্তাবী। সুতরাং নিভ'য়ে 
ঘুদ্ধ কর। 

যুধিষ্ঠির পুনরায় প্রশ্ন করলেন, হে পরম ব্রাহ্মণ ! যুদ্ধে আপাঁন 

চির অপরাজিত । আপনাকে কেমন করে জয় করব-_সেই উপায় ব্যস্ত 
করন । আপনাকে বধ করাই বা কেমন করে সম্ভব ? 

দ্রোণ বললেন, আমি রথে অবস্থান করে বাণ বষণপূর্বক যুদ্ধে 

৪ 



রত থাকলে আমায় বধ করা অসম্ভব ॥। আম যাঁদ অস্ত ত্যাগ করে 
অচেতনের ন্যায় মরণের প্রতীক্ষা করি তবেই আমাকে বধ করা সম্ভব। 

যুধান্ঠর দ্রোণাচার্যকে প্রণাম করে কৃপাচার্য, শল্য প্রমূখ 

গুরুজনকে বন্দনা করে তাঁদের কাছ থেকেও যুদ্ধঅনুমাত ও 

বিজয়ের আশীবরদ লাভ করে কুরুসৈন্যদের উদ্দেশ্যে আহ্বান 

জানালেন, হে কৌরবসেনাগণ! যাঁরা কৌরবপক্ষ ত্যাগ করে 

পান্ডবপক্ষকে সাহায্য করতে উদগ্রীব, আম তাঁদের সাদরে 
গ্রহণ করব । 

যধান্ঠরের আহ্বান শুনে ধৃতরান্ট্রের দাসীপূন্র যুষুৎসু বলল, 

হেধমরাজ! আমি ধর্মের পক্ষে অবস্থান করে অধমের বিরদ্ধে 
করার ইচ্ছা কার । 

যাধান্তর সানন্দে বললেন, হে যুষৎস ! কৃষ্ণ আর আমরা 

সকলে মিলিত হয়েই তোমাকে সাদরে গ্রহণ করছি । সম্ভবত মহারাজ 

ধৃতরাম্ট্রের পি"ড এবং বংশরক্ষার জন্যে তুমিই কেবলমান্র জীবিত 
থাকবে । বৃকোদরের ভীষণ প্রাতজ্ঞা, ধার্ত'রাষ্ট্রদের সে নিশ্চিহ 
করবে । আমরা তোমাকে অবলম্বন করলাম । তুমি আমাদের 

অবলম্বন কর। 

অতঃপর যযুৎসু ধাত'রাষ্ট্রদের পারত্যাগ করে পাণ্ডবসৈন্যমধ্যে 

স্থান গ্রহণ করল। 

প্রথম দিনের যুদ্ধ 

যুধান্ঠর হস্ট মনে পুনরায় কবচ ধারণ ও অন্ গ্রহণ করে রথে 

আরোহণ করলেন । বাদ্যকারেরা রণবাদ্য বাদন শুরু করল-_ 

বগরেরা সিংহনাদ । উভয় পক্ষের সৈন্যেরা উন্মত্ত জঘাংসায় পরস্পর 

পরস্পরের দিকে অগ্রসর হতে থাকল । 

বৃকোদর ভীম মহাসিংহের মতো গর্জন করতে করতে কৌরব 
সৈন্যের দিকে ধাবমান হল । ভগমকে প্রাতহত করার জন্যে অগ্রসর 



হল দুযেধিনের সহযোগী দুমূখ, দুঃসহ, শল, আতরথ, দুঃশাসন, 
দূম্ম্ষণ, বাবিংশাতি, চিন্রসেন, মহারথ বিকণ', পুরুমিন্র, জয় ও 
ভোজ-_এই দ্বাদশ সহোদর এবং ভূরিশ্রবা । তারা তীক্ষ; বাণবর্ষণে 
ভমকে আচ্ছন্ন করে ফেলল । তাদর্শন করে দ্রৌপদীর পরন্রেরা, 
আভমনন্য, নকুল, সহদেব ও পৃষতবংশীয় ধঙ্টদ্যম্ন নিশিত 

বাণ দ্বারা ধার্তরাষ্ট্রদের নিপীড়ত করতে করতে ভমের সাহায্যের 

জন্যে ধাবিত হল। 

অপরাঁদকে যাধান্ঠরের আদেশে পাণ্ডবপক্ষীয় সহম্ত্র সহন্ত্র বীর 

কৌরবসেনাদের আশ্রমণ করল । শুরু হয়ে গেল মহাসংগ্রাম | 

সমস্ত রণাঙ্গন ব্যাপী ভয়ঙ্কর ঘযৃদ্ধ চলতে থাকল । তার মধ্যে 

ভীঙ্ম একাকীই বীরশোভায় শোভা বর্ধন করতে থাকলেন । তান 

যমদণ্ডের তুল্য ভয়ঙ্কর ধনু ধারণ করে অর্জনের আঁভমুখে 

অগ্রসর হলেন । 

কষ্ণমন্তে সঞ্জীবত অর্জুনও গ্রাণ্ডীব ধারণ করে ভীম্মকে গ্রাতহত 
করতে ধাবমান হল । তাঁরা পরস্পর পরস্পরের প্রাত বাণ নিক্ষেপ 

করতে লাগলেন অক্লান্ত ভাবে_ কিন্তু কেউই কারোকে বিচলিত 
করতে পারলেন না। একের অস্ননকে অন্যে অরেশে প্রাতিহত করতে 

থাকলেন । 

অন্যদিকে সাত্যকি আর কৃতবমার মধ্যে তুমূল যুদ্ধ শুরু 

হয়েছিল । অভিমনন্য যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিল রাজা বৃহদ্বলের সঙ্গে । 
কোশলরাজ বৃহদ্বল আভমনয্যর রথধবজ ছিন্ন এবং সারাঁথকে 

[নপাতিত করলেন। পাঁরবর্তে আভমনহ্য দুশট ভল্লের 'একটির 

দ্বারা বৃহদ্বলের রথধবজ ও অপরটির দ্বারা তাঁর পচ্ঠ সারাথকে নিহত 

করল । 

রণাঙ্গনের অপর এক অংশে ভীমসেন আর দুযেধিন মুখোমাথ 
হল। বাণ দ্বারা তারা পরস্পর পরস্পরকে নিপাড়ত করতে থাকল । 

নকুল প্রাতরোধ করল দুঃশাসনকে ৷ সহদেব- দুম্খকে | সহদেব 
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একটি বাণ দ্বারা দূমমঃখের সারাথকে নিহত করল। 
অতঃপর ঘাঁধান্তির শল্যের দিকে ধাবিত হলেন। ধ্ঙ্টদস্ত্ 

ধাবিত হল দ্রোণের দিকে । 

বিরাট-পৃত্র শঙথ প্রাতরোধ করল মহাবল ভূরিশ্রবাকে ৷ ধৃজ্টকেতু 

আক্লমণ করল বাজ্হিককে। ঘটোৎকচ আধ্বমণ করল অলম্বৃষকে। 

অপরাদকে শিখণ্ডী ধাঁবত হল অন্বরামার 'দিকে, মহারাজ 

[বিরাট _-ভগদত্তের দিকে। 

আচার্য কূপ রণলিপ্ত হলেন কেকয়রাজ ব:হৎক্ষেত্রের সঙ্গে, রাজা 

দ্ুপদ জয়দ্রথের সঙ্গে। মহারথ চোৌঁকতান আঙক্লমণ করল 
সুশমাকে । প্রাতাবন্ধ ধাবিত হল শকুনির দিকে । 

সমস্ত রণক্ষেত্র ব্যাপী ভয়গকর যুদ্ধ, মৃত্যু আর আর্বনাদ । 

মধ্যাহের কাছাকাছি সময়ে যৃদ্ধের চিনের কিছ পাঁরবর্তন 
ঘটল। দুর্মখ, কৃতবম্ কৃপাচার্য, শল্য ও 'বাবংশাতকে দুবযেধিন 
আদেশ করলেন ভপঙ্মকে সাহাষ্য করার জন্যে। কৌরবপক্ষণীর 
পাঁচজন মহারথের দ্বারা পাঁরবোঁষ্টত হয়ে ভশচ্ম পাস্ডবসৈন্য- 

মধ্যে প্রবেশ করলেন । চোদ, কাশী, করুষ ও পাণ্চালদেশীয় 
সৈন্যগণের মধ্যে ভচ্মের চণ্চল তালধ্যজ রথ চণ্ুল গাঁতিতে ভ্রমণ 

করতে থাকল । ভঁঙ্ম অকাতরে পাণ্ডবসৈন্য নিধন করতে থাকলেন 

অগ্রাতহত শান্ততে ৷ 

ক্লুদ্ধ আভমনয্য ভনম্মকে প্রাতিহত করার জন্যে অগ্রসর হল। 
আঁভমনহ্য একটি বাণ দ্বারা কৃতবর্মাকে, পাঁচটি বাণ দ্বারা শল্যকে এবং 

নয়টি বাণ দ্বারা ভীঙ্মকে বিদ্ধ করল। সঙ্গে সঙ্গে এক ভল্লের 

সাহায্যে দর্মহখের সারাথকে নিধন করল। অত্যন্ত শ্রুদ্ধ আভমন্য 
যেন নতত্য করতে থেকেই কৌরবসৈন্য সংহার করতে থাকল । ভন্ম 
প্রমুখ রাঁথরা অভিমনন্যর অর্জুনতুল্য বারত্বকে প্রশংসা করে 

আক্লমণ অব্যাহত রাখলেন । দূর্জয় সমর শুরু হল আঁভমনন্যর 
গসঙে। 



ভগম্ম নাট ভল্ের দ্বারা আঁভমন্যর রথের ধ্বজা ছেদন 
করলেন এবং তিনাঁট বাণ দ্বারা তার সারথিকে* আঘাত করলেন ॥ 

কৃপাচার্য, কৃতবমা, শল্য এবং দুর্মখও আঘাত করলেন 

আঅভিমনন্যকে । কিন্তু তাঁরা আভিমনহ্যকে সামান্যতম িচালতও করতে 

পারলেন না। 
৪পর আভমনহ্য পাঁচ মহারথকে নিবারণ করে ভাম্মকে প্রচণ্ড 

বেগে আশ্মণ করল । ভশঙ্মের রথের ধবজা ছেদন করল । 

ক্ু্ধ ভীঙ্ম নানান দৈবাস্ত্র এবং মহাস্ত্রের দ্বারা অভিমনন্যকে 

প্রত্যাঘাত করা শুর করলেন । তখন উত্তর, বিরাট, ধঙ্টদযম্ন, 

ভগমসেন, কেকয়দেশীয় পণ্ন্রাতা এবং সাত্যাক এই দশজন 
মহারথ আঁভমনহ্যকে সাহায্য করার জন্য দ্রুত অগ্রসর হল। 

[বরাটপুত্র উত্তর এক বিশাল হস্তীতে আরোহণ করে মদ্ররাজ 

শল্যেরদকে ধাবত হল । সেই উন্মত্ত হস্ত শল্যের রথ এবং 
রথাশ্বগুলিকে নিহত করল। শল্য উত্তরের প্রাতি একটি শান্ত 
গনক্ষেপ করলে তা উত্তরের বম" ভেদ করে তার মর্মে আঘাত করল । 

উত্তর হস্তিপঙ্ঞ থেকে ভূমিতে পতিত হল । শল্য নিজের ভগ্মরথ 
ত্যাগ করে কৃতবর্মরি রথে আরোহণ করলেন । নিহত হল উত্তর । 

1বরাট রাজার অপর পত্র শ্বেত ভ্রাতাকে 'নহত দেখে এবং 

শল্যকে কৃতবমরি রথে আশ্রয় নিতে দর্শন করে ঘ:ত দ্বারা প্রচ্জবাীলত 

আঁগুর মতোই প্রচ্জ্বলিত হয়ে উঠল । শ্বেত শল্যকে বধ করার 

মানসে বিশাল ধন বিস্ফারত করে রাথসমূহে বেশ্টিত হয়ে 

ধাবিত হল। মদমত্ত হস্তীর মতো প্রুদ্ধ শ্বেতকে দর্শন করে 
শল্যকে রক্ষা করার জন্যে কোশলা ধিপাঁতি বৃহদ্বল,মগধরাজ জয়ৎসেন, 
শল্যের পূন্র রুকনরথ, অবস্তদেশীয় বিন্দ ও অন্যাবন্দ, 

কাম্বোজাধিপাঁত সুদক্ষিণ এবং 'সিম্ধ্বরাজ জয়দ্রথ তাঁকে বেম্টন করে 

রইলেন । সেই সপ্ত মহারথীর নিক্ষিপ্ত সাতটি বাণ শ্বেতকে লক্ষ্য 
করে ছুটে এল । শ্বেত চক্ষের পলকে সপ্চমহারথীর ধনহক ছেদন 
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করে রুকমরথের প্রাতি একাঁট বাণ নিক্ষেপ করল। সেই বাণ 
রুকনরথের দেহ বিদীণ“ করল । রুকমরথ হতচেতন হয়ে পড়ল। 

এরপর শ্বেত যথেচ্ছভাবে ছয়জন রথীকে আ্লমণ করল । কোৌরবসৈন্য 
মধ্যে কোলাহল উঠল শ্বেতের বীরত্বে । 

অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে দুযেধিন ভশু্মকে সম্মুখে রেখে শ্বেতের 

দিকে ধাবমান হল এবং মৃত্যুর মুখ থেকে শল্যকে উদ্ধার করল । 

তঃপর এক ভয়ঙ্কর যুদ্ধের অবতারণা হল । ভীমঙ্মের ধনু থেকে 

নির্গত বাণ পাণ্ডবপক্ষীয় সৈন্যদের অত্যাধক পীড়ন করতে শুরু 

করল। ভগচ্মের বাণে রথের চক্ল ভগু, যুগ্বাছন্ন, অ*ব নিহত হলে, 
রথের আরোহখ- বীর এবং সারথিও নিহত হতে থাকল । 

সেই সময় বিরাটপুত্র শ্বেতও অকাতরে কৌরবসৈন্য নিধন 
করতে থাকল । সে শত শত রিশ্রেষ্ঠ রাজপূন্রকে বধ করল। 

শ্বেতের সঙ্গে যুদ্ধে একমান্র ভীম্মই "স্থির হয়ে বিরাজ করতে করতে 
থাকলেন । তান শ্বেতকে এভাবে কুরুসৈন্য নিধন দর্শন করে 

উৎসাহত ও প্রফুল্ল হয়ে পাণ্ডবসৈন্য ক্ষয় করতে থেকে দূযেধিনের 

প্রয়কাষে" আভনিনীবম্ট হলেন । 

শ্বেত বিশাল শরজালে ভী্মকে আবৃত করলে ভম্মও শ্বেতকে 

আবৃত করলেন । শ্বেত ও ভীম্ম দ্ন্বঘঘুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন । শ্বেত 

যাঁদ ভীম্মকে প্রাতিহত না করত তাহলে হয়ত ভীচ্ম একাঁদনেই 
পাণ্ডবসৈন্য ধ্বংস করে ফেলতেন । কিন্তু শ্বেত কর্তৃক ভাঁম্ম 
প্রীতহত হয়েছে দেখে পাণ্ডবেরা আনন্দিত ও দুযেধিন বিমধ' হল । 

দুযেধিনের আদেশে দূর্মখ, কৃতবম কৃপাচার্য ও শল্য ভন্মকে 

রক্ষা করতে আবার ছুটে এল । শ্বেতও পাণ্ডবসৈন্য ধবংসকারীদের 

দর্শন করে ভণম্মকে পাঁরত্যাগগ করে তাদের ওপর আবার প্রচণ্ড 

আক্কমণ রচনা করল। অনন্তর সে কৌরববণরদের দমন করে ক্লোধে 
হতজ্ঞান হয়ে আবার ভগম্মের কাছে ফিরে গেল । পুনরায় শুরু 
হল ভগজ্ম আর শ্বেতের ভয়গ্কর য্ধ। 
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ভীঙ্মের সংকটজনক অবস্থা লক্ষ্য করে দ্ষেধিন ক্লোধে উন্মত্ত 

হয়ে কৌরবসৈন্যদের আদেশ করল-_যাও, তোমরা চতর্দক থেকে 

ভশত্মকে পাঁরবেষ্টন কর । মহাবীর শান্তনুনন্দন যেন আমাদের 

সম্মুখেই শ্বেতের হস্তে নিহত না হন। 

দুযেধিনের আদেশে বাল্হিক, কৃতবমাঁ, শল্য, শল, জরাসন্ধ, 
[বকর্ণ, চিন্রসেন ও 'বাবংশাত--মহারথ ও অজ্েয়শান্ত শ্বেতকে 

নিবারণ করার জন্যে ছুটে এল। শ্বেতও তার আশ্চর্য ক্ষমতা 

প্রদর্শন করে তাদের প্রতিহত করল এবং নিশিত বাণ দ্বারা ভীঙ্মকে 
[বদ্ধ করল। 

শ্বেতকে বারবার ধনহ ছেদন করতে দেখে ক্রোধে অধার হয়ে 

ভশম্ম বিশাল এক ধনু গ্রহণ করে সাতাঁট বিশাল ভল্ল নিক্ষেপ 

করলেন । সেই ভল্লের আঘাতে শ্বেতের রথাশ্বগুঁল নিহত হল। 

এরপর ক্রুদ্ধ ভীঙ্ম শ্বেতের রথধবজা ছেদন করলেন এবং সারাথকে 
নহত করলেন । শ্বেত রথ পাঁরত্যাগ করতে বাধ্য হল। 

রথহশীন শ্বেতকে ভীঙ্মের বাণসকল পঁড়ন করা শুরু করলে 

শ্বেত একাট শান্ত নিক্ষেপ করল। ভয়ঙ্কর মৃত্যুতুল্য সেই 
শীল্তকে ভীম্ম মধ্যপথেই ছেদন করলেন । কৌরবপক্ষে আনন্দধবাঁন 
জাগল । 

অতঃপর শ্বেত একট গদা ধারণ করে ভীম্মের দিকে ধাঁবত 

হল। মহাপ্রতাপশালী ভ৭ম্ম শ্বেতের প্রহার থেকে ম্ীন্ত লাভ 

করার জন্যে রথ থেকে লম্ফ প্রদান করে ভূতলে পতিত হলেন। 

শ্বেত গদাঁটিকে ভীম্মের রথের ওপর নিক্ষেপ করল। ভয়ানক সেই 
গদা ভীচ্মের সারাঁথ সহ রথকে চূণ* করল। ভম্ম তখন অন্য রথে 
আরোহণ করে আবার ম্বেতের দিকে গমন করলেন । 

অতঃপর ভীঙ্ম শ্বেতকে বধ করার দিকে মনোনিবেশ করলেন । 

সাত্যকি, ভীমসেন, ধষ্টদনযম্ন, কৈকেয়, ধৃষ্টকেতু ও আঁভিমনয্য 
রথাঁবহীন শ্বেতকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে সবেগে ধাবিত হল ॥ 
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ভগন্ম তাদের প্রতিহত করে একাঁট বিশেষ বাণ শ্বেতের উদ্দেশ্যে 

নিক্ষেপ করলেন। সেই বাণ শ্বেতের কবচ ভেদ করে তার 
মমচ্ছল বদ্ধ করল। মহারথ শ্বেত 'নহত হল। 

মহাবীর শ্বেত নিহত হলে কোরব 'শাবরে আনন্দধ্যনি জাগল । 

[বিষণ্ন হল পাণ্ডব শাবর | হাহাকার করে উঠলেন মহারাজ বিরাট । 

[বরাট রাজার আর এক পত্র শঙ্খ ভ্রাতা শ্বেতকে নিহত এবং 
শল্যকে কৃতবমরি সঙ্গে এক রথে অবস্থান করতে দেখে ক্রোধে 

প্র্জবালত হয়ে উঠল । সে মদ্ররারজজকে বধ করার উদ্দেশ্যে ধাবিত 

হল। ধ্ুদ্ধ মহারথ শঙ্খকে উন্মন্তের মতো শল্যকে বধ করার 

জন্যে আগমন করতে দেখে কোশলরাজ বুহদ্বল, মগধরাজ জয়ৎসেন, 

শল্যের পুত্র রূকমরথ, অবন্তবদেশীয় বিন্দ ও অনহবিন্দ, কাম্বোজরাজ 

সুদক্ষিণ, এবং সন্ধুরাজ জয়দ্রথ এই সপ্তরথী শল্যকে রক্ষা করার 
জন্য শঙ্খকে পারবেস্টন করল । 

ধু্ধ শঙ্খ সপ্তরথীর সাতাঁট ধনুকই ছিন্ন করে গর্জন করল। 

ভীচ্ম বিশাল এক ধনু ধারণ করে শত্খকে প্রাতিহত করার জন্যে 
অগ্রসর হল। 

শঙ্খকে রক্ষা করার মানসে অর্জুন শীঘ্র শখ্খের সম্মুখে গিয়ে 

উপস্থিত হল। শল্য গদা ধারণ করে রথ থেকে অবতরণ করে শঙ্খের 
রথাশবগৃলিকে হত করল । শঙ্খ তরবারি ধারণ করে রথ পারত্যাগ 

করে অর্জনের রথে আরোহণ করল ।. 

ভঙ্মের নিক্ষপ্ত বাণে আকাশ ব্যাপ্ত হল। তিনি পাণ্াল, মৎস্য, 
কেকয় ও প্রভদ্রুকদেশীয় সৈন্যগণকে বিনাশ করতে থাকলেন । 

অতঃপর ভন্ম অর্জুনকে পাঁরত্যাগ করে মহারাজ দ্ুুপদের 1দকে 

ধাবিত হলেন । দ্রুপদের সৈন্য অকাতরে ভণচ্মের হস্তে নিহত হতে 

লাগল । ধৃমশন্য আগ্ঘর মতো ভশম্ম রণাঙ্গনে বিরাজ করতে 

লাগলেন । 

এরপর ভণঙ্ম যুধাষ্ঠরের সৈন্যদের আন্মণ করলেন । পাণ্ডব 
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সেনার মধ্যে হাহাকার জাগল । ক্রমে সূ" অস্তাচলে গেল । বিষ্ন- 

1চত্ত পান্ডবেরা সোঁদনের মতো যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা করল । বিষণ্ন, 

ক্লাম্ত যোদ্ধারা পটমণ্ডপে 'ফিরে চলল । 

পটমণ্ডপে প্রত্যাবর্তন করে ধমরাজ যাঁধাচ্র স্বাণ্ত লাভ করলেন 

না। ভশচ্মের কালান্তক মুর্তি তাঁকে বারবার আচ্ছন্ন করতে 

থাকল। 'তাঁন ভাবলেন, তাহলে পরাজয় ক সৃনিশ্চিত ? বিমর্ষ 

ধর্মরাজ সকল ভ্রাতা ও সকল রাজার সঙ্গে মিলিত হয়ে কৃষের 
শাবরে গিয়ে উপাচ্থিত হলেন । 

ব্যাথত চিত্তে যুধান্ঠর বললেন, হে কেশব ! শ্রীন্মকালে অগ্নি 

যেমন তৃণরাশি দগ্ধ করে, সেরূপ মহাধনূরধর ও ভয়ঙ্কর পরাধ্রম- 

শালী শান্তনুনন্দন বাণ দ্বারা আমার সৈন্যদের দগ্ধ করেছেন । 

ভীঙ্ম এমন প্রলয়ঙ্করী যুদ্ধ করলে আমরা কিভাবে রণক্ষেত্র 

দণ্ডায়মান থাকব ? আমার অনেক সৈন্য এবং বীর ভীঁম্মকে দর্শন 

করে রণত্যাগ করেছে । যুদ্ধে ক্রুদ্ধ যমকে,বন্রপানি ইন্দ্রকে, গদাধারী 

কুবেরকে জয় করা সপ্তব। 1কন্তু ভীঙ্মকে জয় করা অসন্তব। 

আমার বনবাসে গমন করাই ভাল, তবু এই সব রাজন্যগণকে মৃত্যুর 

জন্যে ভীচ্মের হস্তে সমর্পণ করা উঁচত নয়। হে কেশব! আমি 

জীবনের অবাশম্ট সময়ে দুষ্কর তপস্যায় ব্রতী হব-সেও 

উত্তম; তবু যদ্ধে মিত্রগণকে নিহত করানো উচিত কর্ম হবে না। 

ভাঙ্ম দৈবাস্ত দ্বারা প্রতি মুহূর্তে অসংখ্য পাণ্ডবসৈন্য ক্ষয় করবেন 
এবং করছেন । 

হে কৃষ্ণ! তুমিই বল, আমাদের মঙ্গল কেমন করে সম্ভব £ 

যুদ্ধে অ্ঞন উদাসীনের ন্যায় আচরণ করছে । একমান্র ভীমসেনই 
কষাঁয় ধর্ম পালন করে চলেছে । কিন্তু ভীমের সরল যুদ্ধে বহু শত 

বৎসরেও বিপক্ষের সৈন্য নিঃশেষ হবে না। একার্য একমান্ত 

অজনের দ্বারাই সম্ভব । অথচ অর্জুন যুদ্ধে অঅনোযোগণী । অতএব, 
হে কেশব! 'যান যুদ্ধে ভীঙ্মকে প্রাতহত করতে পারবেন__ 
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এমন এক মহারথের সম্ধান কর। হে জনার্দন ! একমান্র তোমার 

অন:গ্রহেই পাণ্ডবেরা বিজয় লাভ করতে পারে । অনন্তর যুধাম্ঠির 

নীরব হলেন । 
বষগ যুধাণ্ঠরকে উৎসাহত করার জন্যে কৃষ্ণ বললেন, যাঁর 

ভ্রাতারা মহাধনুধর এবং জগংশ্রেষ্ঠ বর--তিনি শোক করতে 

পারেন না। আপাঁন শোকার্ত হবেন না। আমি, সাত্যকি, 

মহারাজ বিরাট, মহারাজ দ্রুপদ এবং পৃষতনন্দন ধৃঙ্টদ্যম্ন সকলেই 

আপনার সাহায্যকারী । এইসব রাজন্যেরাও আপনার সেবার জন্যে 

উদগ্রীব । মহাবল ধঙ্টদুযম্ম আপনার সেনাপাঁতি। আমরা এও 

শ্রবণ করেছি যে মহাবল 1শখণ্ডী ভীব্মের মৃত্যুর কারণ হবে। 

অতএব আপনার গকসের চিন্তা 2 কিসের সংশয় ? 
কৃষ্ণের বন্তব্যে যযাধান্ঠর উৎসাহত বোধ করলেন । তান 

ধৃঙ্টদুযম্নকে বললেন, হে পৃষতনন্দন ধৃষ্টদযয়! আপাঁন কৃষ্ণের 

তুল্য মহাবীর এবং আমার সেনাপাঁত। আপাঁন কৌরব সংহার 

করুন। আপনাকে অনুসরণ করব আম, ভীম, কৃষ্ণ, নকুল, 
সহদেব, দ্রৌপদী প্যন্রগণ এবং যে সকল প্রধান প্রধান রাজন্যেরা 

আছেন- তাঁরা সকলে । 

ধৃঙ্টদরম্ন বললেন, হে ধর্মরাজ! আমার স্াঁম্ট দ্রোণবধের 

নামত্ত। অতএব রাজা ! যুদ্ধদার্পত ভীঙ্ম, দ্রোণ, কপ, শল্য, 

জয়দ্ুথ-_এ“দের সকলের সঙ্গে আজ আম যুদ্ধ করব। 

যাধাষ্ঠর বললেন, আত উত্তম কথা, তবে আপান প্রেরণ বযুহ 

নমাণ করুন । দেবাসুর সংগ্রামের সময় বৃহম্পাত ইন্দ্রের কাছে 
এই বৃযহের সম্পর্কে বলেছিলেন । এ ব্যহ শন্নুজয়ী এবং 

দুভেদ্য। 

দ্বিতীয় দিনের যুদ্ধ 

কৃষের পরামশে' যাঁধান্তরের দেশ মতো প্রভাতকালে 
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ধৃষ্টদ্যম্ ক্রৌণ্সারুণ ব্যহ রচনা করে ব্যহের অগ্রে অজছনকে 
স্থাপন করল । 

শবশাল সৈন্যবাহনশ নিয়ে বিরাটরাজ সেই ব্যহের মস্তক 

হলেন । কীন্তভোজ ও চোদরাজ তার নয়নযূগল স্থানে রইলেন । 

দশান+, প্রভদ্র, দাশের, অনুপ ও কিরাতদেশবাসণ যোদ্ধারা সেই 
ব্যহের গ্রীবাদেশে অবস্থান করল। 

পটচ্চর, পৌন্দ্র, পৌরব, ও নিষাদদেশবাসী যোদ্ধাদের সঙ্গে 
যুধিষ্ঠির ওই ব্যহের প-্চবতঁ হলেন । 

ভীমসেন, ধৃ্টদযম্্র এরা দুজন দাঁক্ষণ ও বাম পক্ষবত 

যোদ্ধাদের মধ্যে প্রধান হলেন । দ্রৌঁপদীর পরন্রগণ, আঁভমন-, 

মহারথ সাত্যক এবং পিশাচ, দারদ, পণ্ড, কুণ্ডীবিষ, মারুত, 

ধেন:ক, তঙ্গণ, পরতঙ্গণ, বাল্ছিক, 'তীন্তর, চোল, ও পাণ্ড্য দেশবাসণ 

সৈন্যরা সেই ক্রৌণব্যহের দক্ষিণপক্ষদেশে অবস্থান করল । 

আগ্ববেশ, তুহঃ্ড, মালব, দানভারি, শবর, বংস, উদ্ভস এবং নাকুল 

দেশবাসী যোদ্ধাদের সঙ্গে নকুল ওসহদেব সেই ব্যহের বামপক্ষদেশে 

থাকলেন । সেই ব্যহের পক্ষদেশে অধূত ও মস্তকদেশে নিত 

রাথসৈন্য অবস্থান করল । বিশাল সৈন্যদ্বারা তার পচ্চদেশ রাঁচত 
হল। কেকয়দেশশয় সৈন্যের সঙ্গে বিরাট- ত্রিশ সহন্ত্র রথারোহশ 

সৈন্যের এবং কাশীরাজ শৈব্যের সঙ্গে ব্যহের জঘনদেশে রক্ষিত 

হলেন । 

অপরাদকে দুষেধিন তার পক্ষের বীরগণকে বললেন, 

ভীঁম্মরাক্ষত আমাদের সৈন্য অপাঁরমিত আর ভণমরক্ষিত পাণ্ডবসৈন্য 

প্ারামত । এখন সংস্থান, শরসেন, বৌন্রক, কুকুর, আরোচক, 

ন্রিগর্ত মদ্রক ও যবনদেশীয় বীরেরা আপন আপন সৈন্যদের নিয়ে 

এবং শনুঞ্জায়। দুঃশাসন, বিকর্ণ, নন্দ, উপনন্দ, চিন্রসেন, ও 

»পারিভদ্ুকগণের সঙ্গে মিলিত হয়ে যুগপৎ ভীম্মকে রক্ষা করতে 

"থাকুন। অতঃপর কৌরবেরা ভগঙ্ম এবং ' দ্রোণের সাহায্যে একাঁট 
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মহাব্যহ রচনা করলেন । তারপর মহাধনূর্ধর দ্রোণাচার্ষ" কুম্তল, 
দশান” মগধ, বিদভ+ মেকল ও কর্ণপ্রাবরণদেশীয় বীরগণ, সমস্ত 

সৈন্যের সঙ্গে মিলিত হয়ে ভীচ্মের অনগমন করতে থাকল । 

গান্ধার, সিম্ধুসৌবীর, শিব, বসাতিদেশীয় বীরগণ এবং শকুন 
1মলিত হয়ে দ্রোণাচার্যকে রক্ষা করতে থাকল । 

দুষেধিন, সমস্ত সহোদর এবং অন্বাতক, বিকর্ণ, অশ্বচ্চ, কোশল, 

শক, ক্ষুদ্রক ও মালবদেশীয় যোদ্ধাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে 

শকুনির সৈন্য রক্ষা করতে থাকল । 

ভূরিশ্রবা, শল, শল্য, ভগদত্ত, অবন্তীদেশীয় বিন্দ ও অনবিন্দ 

এরা ব্যহের বাম পারব রক্ষক হল । সোমদত্তের অপর পত্র, সুশমা, 

কাম্বোজরাজ সুদাক্ষিণ, শ্রুতায়ু ও অচ্যুতায়ু- এরা ব্যহের দক্ষিণ 

পাশের রইল । 

অশ্বগ্থামা, কৃপাচা+, কৃতবর্মা বিশাল সৈন্যের সঙ্গে ব্যহের পর্ব 

ভাগে অবস্থান করলেন । কেতুমান, বসুদাস ও কাশ্যপপনত্র প্রভৃতি 

নানান দেশীয় রাজন্যগণ অশ্বর্থামা প্রভৃতির পচ্ঠরক্ষক হল। 
অনন্তর কৃষ্ণ পাঞ্জজন্য এবং অর্জুন দেবদত্তের ধান করলেন। 

পবয়িক্রমে যাঁধা্ঠর, ভীম, নকুল, সহদেব, কাশীরাজ শৈব্য, শিখন্ডাঁ 

ধৃন্টদুযম্, বিরাট, সাতাঁক, দ্রুপদ প্রমুখ মহাবীরেরা আপন আপন 

শখ্খের ধ্বানতে রণস্থল পূর্ণ করলেন। 

কৌরব এবং পাণ্ডবসৈন্যরা পুনরায় জিগণধু হয়ে পরস্পরের 

মুখোমহাখ হল। 

য্দ্ধ আরম্ত হলে কুরু সেনাপাতি ভীম্ম অগ্রবত হয়ে অভিমন্য, 
ভীমসেন, মহারথ সাত্যকি, কেকয়রাজ, বিরাট, ধম্টদ্যাম্, চোদ ও 

মৎস্দেশীয় সৈন্যগণের ওপর বাণ বরণ করা শুরু করলেন । 

ভগচ্মের তীব্র বাণ বর্ষণে পাণ্ডবসৈন্য অকাতরে নিধনপ্রাপ্ত হতে 
থাকল। 

তখন ভ্রদ্ধ অর্জুন কৃষ্ণকে বলল, হে কেশব ! ভগন্ম যেখানে 
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রয়েছেন সেখানে আমার রথ নিয়ে চল। দুযেধিনের হিতের জন্যে 

[তান নিশ্চয় আমাদের সকল সৈন্য নিশ্চহ করবেন। অতএব কৃষ্ণ, 
আপন সৈন্যদের রক্ষা করার জন্যে আমি ভণ্সকে বধ করব । 

কৃষ্ণ সহাস্যে বললেন, হে ধনঞজয় ! তুমি প্রস্তুত হও । আম সত্বর 
ভীঙ্মের সম্মূখে রথ স্থাপন করছি। 

অর্জুনের বিশাল কপিধধজ রথ কৌরবসৈন্য ও শুরসেনদেশীয়, 
সৈন্যগণকে মাঁথত করে ভনম্মের রথের সম্মুখে উপাস্থত হল। 

ভণচ্মের প্রাতরক্ষায় জয়দুথ প্রভৃতি বীরগণ এবং প্রাচ্যদেশ'য় 
সৌবীরদেশীয় ও কেকয়দেশীয় বীরেরা অগ্রসর হল। 

কিন্তু ভীম্ম, দ্রোণ ও কণ" ব্যতীত কোন রথা গ্রা'ডীবধারী 

অর্জনের সম্মুখে গমন করতে সমর্থ হয় 2 বিপক্ষের সাম্মালত 
আক্লমণে বাণ [বদ্ধ হয়েও অচগ্চল অর্জুন প্রত্যাঘাত করে চলল । 

এই সময় সাত্যকি, 'বরাট, ধ্জ্টদযম্নত আভমনৃয এবং দ্রৌপদীর 
পুত্গণ অর্জুনকে পরিবেষ্টন করল। 

রথিশ্রেষ্ত ভখন্ম বহু সংখ্যক নাশত বাণ দ্বারা অর্জুনকে বদ্ধ 
করলেন । কোৌরবপক্ষীয় যোদ্ধারা সেই দ:শ্যে আনন্দে কোলাহল 

করে উঠল। কিন্তু অচণল অর্জুন বিপক্ষ সৈন্যদলের মধ্যে প্রবেশ 

করে গান্ডীব দ্বারা যেন ক্লীঁড়া করতে থাকল । তার নিক্ষিপ্ত ভয়ঙ্কর 

নিশিত বাণসমূহ কোরবপক্ষাঁয় বীরগণের মস্তক অকাতরে ছেদন 
করতে থাকল । 

আশ্কিত দুযেধিন অজুনের প্রতাপ অসহ্য বোধ করে ভণম্মকে 
বলল, হে পিতামহ ! আপানি এবং আচার্য দ্রোণ জাঁব্ত থাকতে 

অর্জুন কি কৃষের সঙ্গে মালত হয়ে আমার জয়ের আশার মূলেই 
কুঠারাঘাত করবে £ আমার একান্ত হিতকামী কর্ণ আপনার জন্যেই 
অস্ত্র ত্যাগ করেছে । সুতরাং হে গঙ্গানন্দন ! আপন অর্জুনকে 

সত্বর বধ করুন । 

দুযেধিনের কথা শ্রবণ করে ভীম্ম আপন মনে বললেন, ক্ষতিয় 
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ধর্মকে ধিক! অতঃপর তিনি অর্জুনের দিকে গমন করলেন । 

ভী্ম এবং অর্জুনকে সম্মখ-সমরে দর্শন করে উভয় 

পক্ষের সৈন্যরাই আনন্দে কোলাহল করে উঠল। অশ্বথ্থামা, 

দুযোধন, বিকর্ণ প্রমুখ বীরেরা ভীম্মকে বেছ্টন করে রইল। 
পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণ বেষ্টন করল অজর্নকে । যুদ্ধ আরন্ত হল । 

প্রথমে ভীঙ্ম নয়াট বাণ দ্বারা অজ্নকে বিদ্ধ করলেন । পারবর্তে 

অজনও দশটি বাণ দ্বারা ভীম্মকে বিদ্ধ করল এবং অসংখ্য বাণে 

তাঁকে আবৃত করলে ভণম্ম তা ছেদন করলেন । 
ভগম্ম ও অজ্ন--উভয়ই পরম আনান্দিত। উভয়ই অপরের 

[নক্ষিপ্ত বাণসমূহ ছেদন করতে করতে সমানভাবে যুদ্ধ করতে 

থাকলেন । আঁবশ্রান্ত ধারায় তাঁরা একে অন্যের ওপর বাণবর্ষণ 

করতে থাকলেন । 

ভ্ম তিনাঁট বাণ দ্বারা সারথি কৃষ্ের বক্ষস্ছলে আঘাত করলেন । 

পাঁরবর্তে অজূু্নও তিনাঁট বাণ দ্বারা ভশম্মের সারথকে বিদ্ধ করল । 

উভয় মহারথই সিংহনাদ, শঙ্খধবান, ধনজ্টগকার করতে থেকে 

একে অন্যের 'ছিদ্রু অন্বেষণ করতে থাকলেন । ভাঁত্ম এবং অজুনের 
ওই ভয়ঙ্কর যুদ্ধ সকলকে 'বাঁস্মিত করল । 

তখন দেবতারা গন্ধ চারণ ও খাঁষগণের সঙ্গে ভনম্মাজ্কনের 

অদ্ভুত যুদ্ধ প্রত্যক্ষ করতে থেকে মন্তব্য করলেন__ভাঁম্ম ধনুক নিয়ে 
রথে আরোহণ করে বাণক্ষেপ করতে থাকলে, সে যুদ্ধে অজ্বন 
কখনও ভম্মকে জয় করতে পারবে না। সেরুপ গান্ডীবধারী 
অজর্নকেও ভীম্ম কখনও জয় করতে সমর্থ হবেন না। অতএব 

প্রলয়কাল অবাধ এই যুদ্ধ অব্যাহত গাঁতিতে চলবে ! 
অপরাঁদকে দ্রবণ আর ধষ্টদ্যম্নের মধ্যেও প্রবল সংঘাত চলছিল । 

একে অন্যকে বাণ দ্বারা ভীষণভাবে তাড়না করছিলেন । 

দ্রোণ ধূঙ্টদূযয়কে বধ করার মানসে ইন্দ্রের বজেএর তুল্য খরস্পর্শ 
ভয়ঙ্কর একটি বাণ নিক্ষেপ করলেন। পাণ্ডবপক্ষে হাহাকার 
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ধ্বনিত হল। 
কিন্তু অচণল ধৃঙ্টদ্যম্ন সেই বাণ ছেদন করে দ্রোণের ওপর 

একটি শান্ত নিক্ষেপ করল। দ্রোণ সেই শান্ত ছেদন করলেন । শান্ত 
প্রাতহত হতে দেখে ধষ্টদযম্র বাণবর্ষণ শুর করল । তখন দ্রোণ 

বাণ দ্বারা ধূষ্টদ্যম্নের ধনু ছেদন করলেন । ক্রুদ্ধ ধঙ্টদুম্ন একাঁট 

গদা নিক্ষেপ করল দ্রোণের ওপর । দ্রোণ পুনরায় বাণবর্ষণ করে 

সেই গদাটিকে প্রাতহত করলেন । তারপর ধৃষ্টদমনুকে লক্ষ্য করে 

কয়েকটি ভল্প নিক্ষেপ করলেন ॥ সেই ভল্লগুলি ধৃ্টদযগ্নের কবচ 

ভেদ করে তার রন্তু পান করল । 

অতঃপর ধম্টদযাম্ন অপর একাঁট ধন: গ্রহণ করে পাঁচটি বাণ দ্বারা 
দ্রোণকে বিদ্ধ করল এবং গদা ধারণ করে দ্রোণ বধে অগ্রসর হল । 

কিন্ত দ্রোণের তাঁর বাণবর্ধণ ধ্টদন্যম্নকে প্রাতহত করল। 

ধ্টদুযম্নের রক্ষায় ভীঁমসেন অগ্রসর হয়ে দ্রোণকে আধ্নামণ করল । 

তা দর্শন করে দুযোঁধন কলিঙ্গরাজকে প্রেরণ করল দ্রোণকে রক্ষার 

জন্যে । ধ্রমে বিরাট, দ্ুপদ ও ভীমসেন, দ্বোণ ও কলিম্গরাজ গ্রভীতির 
সঙ্গে তীব্রযুদ্ধে ব্যাপত হয়ে পড়লেন । 

একসময় মহাবলণী ভীমসেন কাঁলঙ্গসৈন্যের আফ্কমণের লক্ষ্যস্থল 

হয়ে উঠল ।॥ মহাধনর্ধর কলিঙ্গরাজ এবং তাঁর পুত্র শত্রুদেব ভীমের 
ওপর আক্লমণ রচনা করলেন । ভীমের রথাশ্বরা নিহত হলে ভীম রথ- 

হশন হল । রথহশীন ভীম প্রবল ক্রোধে গদা নিক্ষেপ করে শত্রদেবকে 

নিহত করল। পুত্রকে নিহত দেখে কাঁলঙ্গরাজ উন্মত্ত হয়ে উঠলেন । 
[তান ভীমের ওপর প্রবল বাণবৃণ্টি করা শুরু করলেন । ভাম 
তরবারি দ্বারা সে সব বাণ প্রাতহত করল। অপর কলিঙ্গ-রাজপূন্ন 

ভানুমান হস্তিপৃন্ঠ থেকে ভমকে আক্রমণ করল। প্রুদ্ধ ভীম এক 

সময়ে ভানুমানকে নিহত করল । তারপর ভাম কালান্তক ঘমের মতো 

কালঙ্গসৈন্যের মধ্যে বিচরণ করতে থেকে অকাতরে হস্তী, অ*্ব, সেনা 

[বিনাশ করতে থাকল। এরুপ ভয়ঙ্কর অবস্থার সৃষ্টি হলে পল 
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কাঁলঙ্গসেনা ভগন্মকে পাঁরবেষ্টন করে ভীমের দকে ধাবিত হল। 

এরই মধ্যে ভীমসেনের সারাথ বিশোক একাঁট নতুন রথ এনে 

উপাস্থিত করতে ভীমসেন সেই রথে আরোহণ করে কালঙ্গরাজের 

দূকে ধাবিত হল । 

কালঙ্গরাজ শ্রতায়ু ভীমের ওপর বাণবর্ষণ করা শুর করলেন । 

তখন ক্রুদ্ধ ব্কোদর শ্রতায়ুর চষ্করক্ষক সত্যদেব ও সত্যকে ষমালয়ে 

প্রেরণ করল । তৰক্ষ; নারাচ দ্বারা কেতুমানকে 'নিহত করল । 

শত শত কলিঙ্গসেনা শান্ত, তোমর, গদা, তরবারি ও পরস্ত দ্বারা 

ভশমকে আক্রমণ করল । তখন ভগমসেন গদা ধারণ করে অসংখ্য 

কালঙ্গসেনাকে মৃত্যুলোকে প্রেরণ করল । বিশাল জলজন্তুর মতো 

বংকোদর ভীম কাঁলঙ্গসেনাকে মথিত করতে থাকলে কলিগসেনা 

ভমের ভয়ে ভীত হয়ে কাম্পত হতে থাকল । 

পাণ্ডবসেনাপাঁত ধৃষ্টদযযন ভীমকে সাহায্য করার জন্যে শিখণ্ডাী 
প্রমুখ বীরগণকে সঙ্গে নিয়ে ভীমের পশ্চাদভাগে এসে উপস্থিত হল। 

মে সাত্যকিও এসে উপাস্থত হল। 

কাঁলঙ্গসেনাদের ভয়ঙ্কর অবস্থা দর্শন করে ভশচ্ম ভশমের ?দকে 

অগ্রসর হলেন । তখন সাত্যকি, ধৃষ্টদযম্ন ও ভীম ধাবিত হল ভীম্মের 

রথের দকে। বৃকোর্র বিশাল একাট গদা ধারণ করে সত্বর রথ 

থেকে লম্ফ দান করে ভূমিতে দন্ডায়মান হল। সাত্যকি ভীব্মের 

সারাথকে নিহত করল। তখন সারাঁথহীন রথাম্বগুঁলি ভীচ্মের 

রথকে সমরাঙ্গন থেকে অপনারণ করে নিয়ে গেল। নিত্ফল ফোধে 

প্রচ্জবালিত হল ভীম । সে সমস্ত কলিঙ্গসৈন্যকে সংহার করল । 

আনান্দত সাত্যাক ধৃঙ্টদুযয্নের সমক্ষেই ভীমের প্রশংসা করে 

বলল, হে মধ্যম পাণ্ডব ! আপাঁন আজ কালঙ্গরাজ শ্রতায় ও তাঁর 

দুই পাত্র কেতুমান ও শত্ুরদেবকে নিহত করে কলিঙ্গসৈন্য বিনাশ 
করেছেন ! তাদের মহাব্যহটি আপাঁনই আপনার বাহ্বলে বিধব্ত 

'করেছেন। আপনি ধন্য! 
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সেদিন উত্তর অপরাহে ধ্টয্মন অন্বথামা, শল্য ও কৃপের 
[বিরদ্ধে যুদ্ধে ব্যাপৃত হল। ধুজ্টদুযম্নকে সাহায্য করার জন্যে 

আঁভমন-্য এসে উপাঁস্থত হল । শুরু হল এক ভয়ঙ্কর যুদ্ধ। শ্রমে 
দুষেধিন-পুত্র লক্ষমণের সঙ্গে আভমনহ্যর ভয়াবহ সংগ্রাম শুর; হয়ে 
গেল। পুত্রকে রক্ষা করার জন্যে দুযেধিন অন্যান্য সব বাীরগণকে 

ধনয়ে আভমনহ্যকে বেষ্টন করল । আঁভমনহ্য অচগল রইল । 

অর্জুন-পত্র আভমনযকে কৌরববীরগণ দ্বারা পাঁরবেণ্টিত 

দর্শন করে ধাবিত হল। অন্য দিকে অর্জুনকে প্রাতিহত করার জন্যে 

কুরুপক্ষীয়রা ভণত্ম ও দ্রোণকে অগ্রবতাঁ করে হস্তী, অ*্ব ও রথের 

সঙ্গে অর্ন আঁভমুখে অগ্রসর হল। কিন্তু অর্জুনের প্রচণ্ড বাণ- 

বর্ষণে তারা বাধাপ্রাপ্ত হল। অর্জুনের বাণ আকাশ, সূরা সব 

কিছু আচ্ছন্ন করল। অকাতরে কোরবসেনা নিহত হতে থাকল । 

কৌরবপক্ষে তখন এমন কোনও বীর ছিল না যে, রুদ্ররোষে দণপ্ত 

অর্জুনের সম্মুখে অগ্রনর হতে পারে । 

অজুনের পরাক্কম দর্শন করে ভীঙ্ম দ্রোণকে বললেন, আজ 

কোনো প্রকারেই অজঁনকে জয় করা সম্ভব নয়। সূথও প্রায় 

অস্তাচলে। এখন যুদ্ধ স্থগিত হওয়া উচিত। অতঃপর ভগম্ম 

যুদ্ধ বিরতির আদেশ দিলেন । 

পাণ্ডবপক্ষে জয়ধ্যান উঠল । 

তৃতীয় দিনের যুদ্ধ 

রানি প্রভাত হলে ভীম্ম গরুড়-ব্যহ রচনা করলেন । শান্তনহ- 

নন্দন স্বয়ং সেই ব্যহের মুখস্থানে রইলেন । দ্োণ এবং কৃতবম 

তাঁর নয়নয্গল হলেন । ন্রিগত“, মৎস্য, কেকয় ও বাটধানদেশণয় 

সৈন্যগণ দ্বারা পরিবোঁষ্টত হয়ে অখ্বথামা ও কৃপাচাষ' তার মস্তক 

হলেন । ব্যহের গ্রীবাদেশে রইলেন, ভূরিশ্রবা, শল, শল্য, ভগদত্ত, 
মর, সিম্ধ্, সৌবার ও পণ্নদের সৈন্যগ্ণ। সহোদরগণের সঙ্গে 
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পৃচ্দেশে রইল দুষেধিন । 

অবস্তীদেশীয় 'বিন্দ ও অনুবিন্দ, কাম্বোজ, শুরসেন ও শক 

যোদ্ধারা সেই ব্যহের পুচ্ছ হল। দাঁক্ষণপক্ষ হল দাসেরক, মগধ 

ও কলিঙ্গদেশীয়রা। বামপক্ষে রইল, কারূষ, বিকুঞ্জ, মুণ্ড, 
কুন্তীব্ষদেশীয় সৈন্যগণ এবং বৃহদ্বল। 

কৌরবদের প্রাতবন্যহ অধচন্দ্রু বূ্যহ রচনা করল অর্জুন । 

ভীমসেন অন্যান্য নানানদেশীয় রাজন্যগণের সঙ্গে সেই ব্যহের 

দক্ষিণ পাশ্বরে অবস্থান করল । বকোদরের পশ্চাতে রইলেন বিরাট, 

দ্ুপদ এবং রাজা নল । তাদের সঙ্গে রইলেন চেদি, কাশী, কার্ষ 

ও পৌরবসৈন্য ও ধূম্টকেতু । বু/হের মধ্যস্থানে রইল ধজ্টদয্, 

1শখণ্ডী, পাণ্চাল ও প্রভদ্ুকসৈন্যরা । হস্তিসৈন্যসহ য্াধান্ঠর 
সেই মধ্যস্থানেই অবস্থান করলেন । তাঁর সঙ্গে রইল সাত্যাক ও 
দ্রৌপদীর পণ্চপূত্র । তাঁদের পশ্চাতে রইল আভমনন্য, ইরাবান, 

ঘটোৎকচ ও কেকয়দেশীয় মহারথেরা । ব্যহের বামপার্্ব অবলম্বন 

করে অবস্থান করতে থাকল অজন । 

যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল একসময়ে । প্রলয়কালীন রুদ্ের মতো 

অর্জুন কোরবসৈন্য বধ করতে থাকল । কখনও ধাত'রাম্ট্ররা পাণ্ডব- 
সেনাদের পরাভূত করল-_-কখনও পাণ্ডবেরা । ধূলিমেঘ সূর্যকে 
আবৃত করল। ধ্ুমে ভাম রন্তাস্িত হওয়ায় ধূলিমেঘ নিবৃত্ত হল। 

ভীম্ম, দ্রোণ, জয়দুথ, পরীমন্ত্, বিকর্ণ, শকুনি এই সকল সংহ- 

পরাক্লমসদশ বীরেরা বারংবার পাণ্ডবসৈন্দের ছিন্ন-বাচ্ছন্ন 

করলেন। অপরদিকে ভাঁমসেন, ঘটোৎকচ, সাত্যকি, চোঁকতান, 

দ্রৌপদীর পণ্গপৃত্র এবং অন্যান্য পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণও বারংবার 

কৌরবসৈন্য মাথত করতে থাকল । ধ্রমে দযেধিন অন্যান্য রথিদের 

সঙ্গে মিলিত হয়ে ঘটোৎকচের দিকে ধাঁবত হল। অর্জন ধাবিত 
হল্ক ভীম্ম ও দ্োণের দিকে । পুনরায় লোমহষণ বৃদ্ধ শুরু হল। 

কৌরবপক্ষীয় রথিরা অর্জনকে আঙ্লমণ করলে অর্জন যেন 
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আত লঘুভাবেই তাদের প্রাতিহত করল । 
সাত্যাক আর আভমনহ্য গান্ধার সৈন্যসহ শকুনিকে আশ্লমণ 

করল। দ্রোণ ও ভশম্ম যুধিঙ্তিরের সৈন্যদের তাড়না শুর করলে 

যুধান্ঠর, নকুল ও সহদেব দ্রোণের সৈন্যদের নিধন করতে থাকলেন । 

অপরদিকে বকোদর ভগম ও ঘটোৎকচ কৌররবসৈন্যমধ্যে প্রলয়গ্কর 

দৃশ্য রচনা করল। ঘটোৎকচ যেন নিজের পিতা ভমসেনকেও 
আতগ্রম করে যেতে থাকল । এ হেন 'পিতাপনৃত্রকে প্রাতরোধ করার 

জন্যে দুযেধিন স্বয়ং অগ্রসর হল। 

কমে ভীমের বাণাঘাতে দূষেধিন রথের ওপর মাছত হয়ে পড়লে 
তার সারাঁথ তাকে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে অপসারণ করল । 

যুদ্ধোন্মত্ত ধম্টদ্যম্ন ও যাধা্ঠির, ভগন্ম এবং দ্রোণের সম্মুখেই 

কৌরবসৈন্য নিধন করতে থাকলে কুর্সেনারা ভীত হয়ে পলায়ন 

করতে থাকল। অন্যাদকে একই রথে আরূঢ়ু আভিমনন্য এবং 

সাত্যকি গাম্ধারসৈন্য নিঃশেষ করতে থাকল। 

একসময়ে দুযেধিন চেতনা লাভ করার পর পলায়মান কৌরব- 

সৈন্যদের নিবৃত্ত করে ভচ্মের কাছে এসে বললেন, হে পিতামহ ! 

আপানি, আচার্য দ্রোণ ও কৃপ জীবিত থাকতে কৌরবসৈন্যরা পলায়ন 

করবে-তা উঁচত নয়। আম কোনও প্রকারেই পাণ্ডবগণকে 

যুদ্ধে আপনার, দ্রোণের, অশ্বর্থামা ও কূপের যোগ্য বলে বোধ করি 

না। আপাঁন নিশ্চয়ই পাপ্ডবদের অনঃগ্রহ করছেন । তই কৌ'রব- 

সৈন্যের ক্ষয় আপনাকে স্পর্শ করছে না। তাই যাঁদ হয়, তবে তা 

যৃদ্ধারন্ত হবার পূর্বে আমাকে বলা সঙ্গত ছিল যে আপনি পাণ্ডব, 

সাত্যাকি ও ধ্ষ্টদুযম্রের সঙ্গে যুদ্ধ করবেন না। একথা যাঁদ বলতেন, 

তাহলে আম যথাকর্তব্য করতাম । যাঁদ সত্যিই আমি আপনার 

পারত্যাজ্য না হই--তবে পূণ" বিশ্রমে যুদ্ধ করুন । 
দুষেধিনের ভৎসনা শ্রবণ করে ভাঁম্ম হাস্য করে বললেন, পাত্র! 

আমি তো বহুবার তোমাকে সতা এবং হিতকর কথাগুলি বলেছি-- 
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পাণ্ডবেরা দেবতাদেরও অজেয়। আমি বৃদ্ধ। তবু আমার যা 

করণনয় তা আমি অবশ্যই করব । প্রত্যক্ষ কর । আজ আমি একাকাই 
পাণ্ডবদের নিবারণ করাছি। 

কৌরবসৈন্যদলের মধ্যে উল্লাস জাগল । শঙ্খধ্নি হল । প্রত্যুত্তরে 

পাণ্ডবেরাও শঙ্খধ্বনি করল । 

তখন দিনের পৃবর্ধি অতত হয়েছে । সূর্ঘ পশ্চিম আকাশে । 

ভঁত্ম কৌরবগণ কতক রক্ষিত হয়ে পাণ্ডবদের 'দিকে ধাবিত হলেন । 
শুরু হল এক ভয়ঙ্কর যুদ্ধ । ৰা 

ভনত্ম আতমানব র্পে রণক্ষেত্রে বিচরণ করতে থেকে ভীষণ কার্য 

করতে থাকলেন । যে বীরই ভীঙ্মের সম্মুখে উপস্থিত হবার চেষ্টা 

করল -কালমান্র সময়ের মধ্যে সে নিহত হল । সহম্-সহত্ত্র ক্ষাতিয় 
যেন আগ্রিস্বর্প ভীঙ্মের বাণে পতঙ্গের মতো আত্মাহাত দিতে 

থাকল । ভীম্মের প্রচণ্ডতায় পাণ্ডবসৈন্য সহম্রভাগে বিচ্ছিন্ন হয়ে 
গেল । তারা কৃ ও অর্জুনের সমক্ষেই কাম্পত হতে থাকল । অস্ত 

ত্যাগ করে তারা পলায়নে তৎপর হল। পাশ্ডবপক্ষীয় মহারথেরা 

িংকত'ব্যাবমূঢ় হয়ে পড়লেন । 

অতঃপর কৃষ্ণ অর্জুনকে বললেন, হে ধনঞ্জয় ! তুমি ষে সময়ের 

আকাঙ্ক্ষা করে আসছ-_এই সেই সময় । তুম যাঁদ পূর্বের মোহে 

[বিমুগ্ধ না হয়ে থাক তবে ভণ্মকে প্রহার কর। প্রাতিরোধ কর। 

তাঁম পূবে সকল রাজগণের সম্মুখে বলেছিলে, আমি সেই ভীঙ্ম- 

দ্রোণ প্রভীত অন:চরবর্গের সঙ্গে ধাতরাম্ট্রদের সংহার করব । আজ 

সেই প্রাতিজ্ঞা পালন কর, অর্জুন ! দেখ, তোমার সৈন্যরা ভয়াকুল 

হয়ে পলায়ন করছে। তুমি তাদের রক্ষা কর। প্রত্যাঘাত কর 
ভশম্মকে। 

উত্তেজত অর্জন বলল, হে কৃষ্ণ! আমার রথ ভীম্মের 
সম্মুখে চালিত কর । আজ আম কুরীপতামহকে নিপাঁতিত করব । 

অতঃপর ভাঁম্মের সঙ্গে অর্জহনকে যৃণ্ধে প্রবৃত্ত হতে দেখে 
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পলায়নরত পাণ্ডবসৈন্যরা প্রত্যাগমন করতে থাকল । 
ভীঙ্ম বাণবৃন্টির দ্বারা অজুনের রথাঁটকে আবৃত করে 

ফেললেন । 

অর্জন ভীত্মের ধনু ছেদন করে ফেলল । ভগম্ম অন্য ধন: গ্রহণ 
করলেন । অর্জন ভীঙ্মের সেই ধনুকও ছেদন করলেন । ভখচ্ম 
অজনের লঘু হস্ততার প্রশংসা করে বললেন, সাধ! সাধু হে 
মহাবাহ অর্জন--সাধ্য! এ কাধ কেবলমান্র তোমার দ্বারাই 
সম্ভব। এস, যুদ্ধ কর। ভীম্ম অন্য আর একটি ধনুক গ্রহণ করে 
অর্জনের ওপর বাণ নিক্ষেপ করলেন । 

এই সময় কৃষ্ণ অন্ব পাঁরচালনায় বিশেষ দক্ষতা প্রদর্শন করলেন । 
[তিনি ভীব্মের বাণগযীলকে ব্যর্থ করতে থেকে মণ্ডলাকারে দ্রুত 

বিচরণ করতে থাকলেন । তবুও তীক্ষ2 বাণসমূহ কৃষ্ণ ও অর্জুনকে 

বদ্ধ করল। 

ভীম্ম প্রবল পরাক্রম প্রকাশ করছেন- অথচ অর্জন যুদ্ধে 

মনোনিবেশ না করে সংযত ভাবে যুদ্ধ করতে থাকল । সেই সুযোগে 

ভীচ্ম উভয় সৈন্যের মধ্যস্থানে আগমন করে জলন্ত সূর্যের মতো 

পাণ্ডবসৈন্যদের আতপ্ত করে তুললেন । কৃষ্ণ তখন ব্যাথত চিত্তে 

চিন্তা করলেন যে, অর্জুনের হৃদয় দৌর্বল্যে যুধিম্ঠিরের বল ক্রমাগত 

ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে চলেছে । অথচ অর্জুন উদ্দীপ্ত হচ্ছে না। পাণ্ডবসেনা 

রণস্থল থেকে পলায়ন করছে । এ অবস্থা অপহনীয়। সংতরাং 
অর্জুনকে সঞ্জীবিত করার কৌশল স্থির করে চক্র ধারণ করলেন__ 
তারপর ভশত্মবধ মানসে ভীম্মের রথের দিকে ধাঁবত হলেন । 

পূরবকালে জলে শায়িত নারায়ণের নাঁভনাল থেকে উৎপন্ন এবং 

নবোঁদত সূর্যের মতো র্তবণ্ণ আদিপদ্ম ধেমন শোভা পেত, সেরূপ 

কৃষ্ণের বাহনাল ধৃত পদ্মতুল্য সেই সুদর্শন চক্র শোভা পেতে 

থাকল। 

কৃষ্ণকে চঞ্ট ধারণ করে ভ্মবধ মানসে অগ্রসর হতে দর্শন করে 
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অর্জুন যেন চৈতন্য লাভ করল। সে তৎক্ষণাৎ রথ থেকে অবতরণ 

করে কৃষ্ণের বাহ্যুগল ধারণ করে তাঁর গাঁত রুদ্ধ করার চেষ্টা করে 

বলল, হে কেশব ! তুম পাণ্ডবদের পরম গর্ব । তুমি ক্লোধ সম্বরণ 

কর। আমি আমার পতত্রগণের এবং ভ্রাতুগণের নামে শপথ গ্রহণ 

করে বলাছি যে. যা প্রাতিজ্ঞা করেছিলাম তা পালন করব । কৌরব- 

গণকে তোমার উপদেশ মতোই বিনাশ করব । 

অতঃপর কৃষ্ণ আর অজঁন রথে প্রত্যাবতন করলেন । কৃষ্ণ বাম 

হাস্তে অন্বের রঙ্জ এবং দাঁক্ষণ হস্তে পাণ্জন্য ধারণ করলেন । 

পাণজন্যের প্গন্তীর শব্দে কুরহক্ষেত্র মাথত হল। সেই সময় কৃষ্ণের 

কণ্ঠহার, কর্ণের কু'্ডল দোলায়িত হতে থাকল । পুবেই তাঁর চক্ষুর 

লোমগুলি ধৃঠালতে আচ্ছন্র হয়োছিল । এখন মুখগহবরে প্রকাশিত 

শত্র দন্তরাজি ও হস্তে শঙ্খ | কের এহেন মূর্তি দর্শন করে কৌরব- 

পক্ষের সেনারা কোলাহল করে উঠল । ধ্রমে অ্জনের গাণ্ডীবের 

গভশর িঃস্বন চতরার্দ'ক ব্যাপ্ত হয়ে আকাশ শরজালে আবৃত করল। 

রুদ্রের ন্যায় অর্জুন রণক্ষেত্র বিচরণ করা শুরু করল । কোৌরবসৈন্য 

অপহায়ের মতো মৃত্যুকে বরণ করতে থাকল । অর্জুনের রাদ্ররূপ 

দর্শন করে পাণ্ডবপক্ষীয়রা সংহনার্দ করে কৌরবপক্ষীয়দের আরও 
ভশত, সচকিত করে তুলল । 

মে সূর্য অস্তাচল আভমুখাী হল। হতা*বাস, ক্ষত-বিক্ষত 

দেহ ভীম্ম, দ্রোণ, বাল্হিক প্রভাতি কৌরবগণ সোঁদনের মতো যুদ্ধ 

[বরাত করে শিবিরে প্রস্থান করলেন । কোৌরব শিবিরে বিষাদ আর 

পাণ্ডব শাবরে জয়োল্লাস ! 

কে!রবপক্ষীয়েরা শাবরে গমন করতে করতে বলতে থাকল, 

অর্জন আজ যুদ্ধে দশ সহম্ত্র রথা, সপ্তদশ সহম্্র হস্তী সংহার করে 

পূরবদেশীয়, সৌবাীরদেশীর, ক্ষদ্রকদেশীয় ও মালবদেশীয় সকল 
সৈন্যকে নিপাঁতিত করেছে । এ বঝ/তীত অম্বষ্তদেশাধিপাঁত রাজা 
শ্রতায়;, দুম্মণ, চিন্রসেন, দ্রো, কপ, জয়দুখ, বাজ্ছিক, ভূরিশ্রবা, 
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শল্য, শল, এবং ভঙ্মকে আজ পরাজিত করেছে মহারথ তৃতীয় 

পাণ্ডব। 

চতুর্থ দিনের যুদ্ধ 

রান্র প্রভাত হলে শুদ্ধ কুরুসেনাপাতি ভগজ্ম কৌরব সৈন্যদলের 

সম্মুখে অবস্থান করে শন্ুপক্ষের দিকে গমন করতে থাকলেন । 

তাঁকে অনুসরণ করল দুযেধিন, বাঁল্হক, দম্মষণ, চিন্রসেন, 

জয়দ্রথ এবং অন্যান্য বীরেরা । 

অপরপক্ষে কৃষ্ণ কর্তৃক রক্ষিত অর্জুন মহাগোরবে পাণ্ডবসেনার 

সম্মুখে অবস্থান করাছল । কৃষ্ণ চালিত অর্জুনের কঁপিধবজ দর্শন 

করেই কৌরবপক্ষীয়রা বিষ বোধ করল । 

কামে শঙ্থ প্রভাতির শব্দ আকাশকে ব্যাপ্ত করল। ধূলিমেঘ 

গগনচুম্বী হল । উভয় পক্ষ-উভয় পক্ষের দকে হিংসায় উন্মন্ 

হয়ে ধাঁবত হল । ভীম্ম অর্জুনকে দর্শন করে তার দিকে সবেগে 
অগ্রসর হলেন। ভশ্মকে অনুসরণ করল কৃপ, শল্য, 'বিবিংশাত, 

দুযোধন, ভূরিশ্রবা ও দ্রোণ। 

সেই দৃশ্য দর্শন করে মহাবীর আঁভমনন্য তাদের প্রাতিহত করার 

জন্যে ধাবমান হল এবং কৌরবপক্ষীয় বীরগণের অস্ সকল. নিবারণ 

করতে থাকল । ভীচ্ম পাণ্ডবসৈন্য অকাতরে সংহার করতে 

করতে আভমন্যকে আত্ম করে অজঁদনের সম্মুখে উপস্থিত 
হলেন । পুনরায় শুরু হল ভীম্মার্জুনের ভয়ঙ্কর সংগ্রাম । একে 

অন্যের অস্ন প্রীতহত করতে থাকলেন । ধনুর টগ্কারে কুরুক্ষেত্র 

পূর্ণ হল। দুই মহারথীই অপরাজিত ভাবে পরস্পর পরস্পরের 
প্রীত অস্পাঘাত করে চললেন । 

অপরাদকে একাট 'সিংহশাবক যেমন পাঁচাট বিশাল হস্তীর সঙ্গে 

যুদ্ধে মালত হয়, সের্প আঅভিমনহ্য একাকী অশ্বরামা, ভূরিশ্রবা, 
শল্য, চিন্রসেন, ও শল্যের পুত্র শলের সঙ্গে যুদ্ধে ব্যাপূত রইল ॥ 
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লক্ষ্যভেদে, বীরত্বে, পরাক্কমে, অস্রক্ষেপে, লঘ্য হস্ততায় কেউই 
আঁভমনহ্যর সমকক্ষ হতে পারল না । - আঁভমনহ্য বয়সে বালক হয়েও. 

তেজ, বপ্কমে অ-বালকের মতো মহাবিশ্রমশাল? ধনুধ'র । 

দুষেধিন অবস্থা পযবেক্ষণ করে রথদের সাহায্য করার জন্যে 

অজেয় ব্রিগত মদ্রু ও কেকয়দেশীয় পণ্চবিংশাঁতি সহম্ত্র যোদ্ধাকে 

প্রেরণ করল। পাণ্ডবসেনাপাঁত ধৃঙ্টদম্ন দূর থেকে মহারথ পিতা, 

অর্জন ও আভমন-যকে পারবোম্টত অবস্থায় দর্শন করে মহাব্বুদ্ধ 

হয়ে বিশাল এক সৈন্যবাহনশসহ মদ্রু ও কেকয়বাহিনশকে 
আধ্মণ করল । 

ধামে শল্যপত্র শলের সঙ্গে যুদ্ধে ব্যস্ত হয়ে পড়ল ধৃঙ্টদযম্্ 
এবং গদাঘাতে ধুন্টদযম্ন শেষপর্যন্ত মহারথ শলকে নিহত করল। 

শল্যের পুত্রের মত্যুতে কৌরবপক্ষে হাহাকার উঠল। শ্রুদ্ধ 

শল্য তর বেগে আধ্কমণ করল ধ্টদযম্নকে ৷ ধৃঙ্টদুযম্নরকে বিপদ- 

গ্রস্ত দেখে আঁভমন্য শল্যের ওপর বাণবর্ধণ করা শুরু করল। 

তখন দুযেধিন, দুঃশাসন, বিকণ“, 'বাবংশাতি, দুম্মণ, দুঃসহ, 

চন্রসেন, দুমখ, সত্যবত ও মহারথ পুরুমিত্র-এই দশ জন শল্যকে 

রক্ষা করার জন্যে ধাবমান হল । অপরাদকে এই দশজন রথীকে 

প্রীতিহত করার জন্যে ক্রুদ্ধ ভীমসেন, ধ্ঙ্টদ্যমন, দ্রৌপদণীর পত্র, 

অভিমনয্য, নকুল ও সহদেব অগ্রসর হল। ঘোরতর সংগ্রাম সচিত 

হল। ক্রমে ভীম দুযেধিনকে বধ করার জন্যে গদা ধারণ করে রথ 

থেকে অবতরণ করল । দুযেধিন ভীমকে প্রাতরোধ করার জন্যে 

মগধদেশীয় বহঃসংখ্যক হাঁস্তিসৈন্য প্রেরণ করল । বৃকোদর ভীম 
গদাদ্বারা হস্তিগলিকে সংহার করতে থেকে যুদ্ধক্ষেত্রে বিচরণ 

করতে থাকল। পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণ ভীমের পৃজ্ঞ রক্ষায় 

জলধারার মতো বাণবষ্ণ করতে থেকে হস্তিবাহিনগর 'দিকে 

ধাবিত হল। 

মগধরাজ জয়ৎসেন এরাবততুল্য একটি হস্তাঁতে আরোহণ করে 
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আঁভমনযর রথের দিকে অগ্রসর হলেন । অভিমন্য বাণবষণ করে 

সেই হস্তীঁটকে বধ করল-_অনস্তর একি ভল্লের সাহায্যে 
মগধরাজকে নিহত করল । অপরাঁদকে ভীমের গদাঘাতে বহ্ হস্তাঁ 
মৃত্যুমুখে পাঁতিত হল। অবশিষ্ট বাঁহনশ নিজেদেরই সৈন্যগ্ণকে 
পিট করতে করতে পলায়ন করতে থাকল । সেই সময় আঁভমনয্য 
প্রমূখ বীরগণ ভীমের পৃষ্ঠ রক্ষা করতে ব্যস্ত রইল । 

হস্তিসৈন্য নিহত হলে, 'ভগমকে বধ কর বলে দুযেধিন তার 

সৈন্যদের আদেশ করল । বিশাল কৌরববাহনশীকে অগ্রসর হতে 
দর্শন করে ভীম গদা হস্তে সেই বাহিনখর গাতিরোধ করতে 

থাকল। এ যেন এক অলোকিক-অত্যাশ্র্য দৃশ্য ! বকোদর 

ভীম প্রলয়কালে মহাকালের মতো যুদ্ধে বিপক্ষসৈন্য সংহার, উর 

বেগে রথসমূহ আকর্ষণ এবং রথ ও অ*্বসমূহকে নিষ্পেষণ করতে 

থেকে ব্গান্তকালীন আগ্বির মতো রণক্ষেত্রে বিচরণ করতে থাকল । 

মৃত্যুরপ ভশমসেনকে দর্শন করে কৌরবসৈন্য বিষপ্ন হয়ে পড়ল । 

তারা পলায়নে উদ্যত হল। 

ভীমকে নিবারণ করার জন্যে ভীঙ্ম দ্রুত অগ্রসর হলেন । তা লক্ষ্য 

করে সাত্যকি ভীমকে সাহায্য করার জন্যে রথ চালনা করল । পাঁথ- 

মধ্যে রাক্ষস অলম্বুষ বাধা দিলে সাত্যকি তাকে জয় করে অব্যাহত 

গতিতে ধাবমান হল । একমান্র ভৃরিশ্রবা ব্যতীত অন্য কেউই 
সাত্যাককে সহ্য করতে পারল না। সাত্যকি আর ভুরশ্রবার মধ্যে 
মহারণ শুরু হল । দুযেধিন সহোদরগণ দ্বারা পারিবেষ্টিত হয়ে, 

ভীরশ্রবাকে রক্ষা করার জন্যে বেষ্টন করল। ফলত পাণ্ডবেরাও 
সাত্যাকর সাহায্যে উপস্থিত হল । অনন্তর মহাবল ভখমসেন গদা 
উত্তোলন করে ধাত'রাষ্ট্রদের নিবারণ করতে থাকল । একসময় ভম 

দূষেধিন ও তার ভ্রাতাদের দশ'ন করে তার পূর্ব প্রাতিজ্ঞার কথা 

স্মরণ করল। সে তৎক্ষণাৎ সারাথকে বলল, আজ আম 
'ধারতরাম্ট্দের বধ করব । তুম প্রস্তুত হও। বলে ভীম রথে 
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আরোহণ করল । 

কমে দুযেধিনের চোদ্দজন ভ্রাতা যথাক্কমে সেনাপাতি, সুষেণ, 

জলসন্ধ, সুলোচন, উগ্র, ভীমরথ, ভীম, বীরবাহ, অলোলপ, 

দুর্মৃখ, দুষ্প্রবর্ষ, 'বাবৎসু, বিকট ও সম বৃকোদরের সম্মুখে 
উপাস্থত হল । 

তখন ভীমসেন ব্যাঘ্রের মতো ওষ্ঠ লেহন করে ক্ষঃরপ্র দ্বারা 

সেনাপতির মস্তক ছেদন করল । বাণ দ্বারা জলসন্ধের হৃদয় বিদীর্ণ 

করে তাকে যমলোকে প্রেরণ করল । ক্রমশ ধাদ্ধ ভশমসেন দূযত- 

সভায় ধাত'রাষ্ট্রদের উচ্চহাঁস, ব্যঙ্গ স্মরণ করে এক এক করে 

সৃষেণ, বীরবাহ্, ভম ও ভশমরথকে নিহত করলে উপপাস্থত অবশিষ্ট 
ভ্রাতারা ভাত হয়ে পলায়ন করল। 

ক্রুদ্ধ ভীমের সংহারলীলা দর্শন করে ভগম্ম কুরুপক্ষীয় 

মহারথদের বললেন, সত্তর ভমকে নিবারণ করুন। ভটম 

ধাত'রাজ্টদের সংহার করা শুরু করেছে । 
ভীচ্মের আজ্ায় 'াবশাল কৌরবসেনা ভঈমের দিকে ধাবমান 

হল। ভগদত্ত বিশাল এক হস্তীতে আরোহণ করে ভীমের সম্মুখে 

উপস্থিত হল । ভাম আর ভগদন্তের ভয়ঙ্কর সংগ্রাম শুর হল। 

এক সময়ে ভগদত্তের বাণাঘাতে ভগম মাত হয়ে পড়ল। পান্ডব 

সেনারা ভীত হয়ে উঠল । অবস্থা পযবেক্ষণ করে ঘটোৎকচ পিতাকে 

রক্ষার জন্যে একটি বিশাল হস্তীতে আরোহণ করে ভগদত্তকে 

আঙ্কমণ করল । ভগদত্তের হস্তঁটি পূঝেই ষথেম্ট আহতু হয়ো ছল । 

এখন ঘটোৎকচের হস্তাঁর প্রহারে তঁক্ষ০ আত'নাদে কৌরবসেনাকেই 
প্দদাীলত করতে করতে পলায়ন করল । 

কুরু সেনাপাঁত ভীম্ম ভগদন্তের হস্তীর চিৎকার শ্রবণ করে 

কোঁরবপক্ষাঁয় বীরদের বললেন, ভগদত্তকে রক্ষা করার জন্যে 
আমাদের এখনই অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন । নচেৎ ঘটোৎকচ তাকে 
বধ করবে সুনিশ্চিত। ভীঙ্মের আদেশে কেরিব বারেরা ভগদন্তকে 
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রক্ষা করা করার জন্যে দ্রুত অগ্রসর হল। তাদের অগ্রবতাঁ হতে 

দেখে পাণ্ডবপক্ষীয় বীরেরা য্ধাষ্ঠরকে সম্মখবতাঁ করে ঘটোৎ- 

কচের সাহাযার্থে অগ্রসর হল । ঘটোৎকচ অগ্রবতাঁ কৌরবসেনাদের 

লক্ষ্য করে প্রবল বেগে সিংহনাদ করল । প্রকাঁম্পত হল কুরুক্ষেন্ন। 

পারাস্থীতির পুনঃ-পর্যালোচনা করে শান্তননন্দন প্রোণকে 

পুনরায় বললেন, ঘটোৎকচের সঙ্গে এখন হদদ্ধ করতে আমি ইচ্ছুক 

নই। ঘটোৎকচ এখন পূর্ণ তেজে রয়েছে। অপরাঁদকে আমরা 

পাঁরশ্রান্ত এবং ক্ষতাঁবক্ষত। এ অবস্থায় ওকে পরাজিত করা 

আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। সূ এখন অস্তাচলগামী । যুদ্ধ 

1বরাঁতই উঁচত কর্ম হবে। 

ভশম্মের পরামশে" ঘটোৎকচের ভয়ে ভীত কৌরবসেনারা যহ্দ্ধ 

বরাতি করে শিবিরে প্রত্যাবর্তন করা শর করল। উদ্দীপ্ত 

পাণ্ডবেরা বিজয় লাভ করে ঘন ঘন সংহনাদ এবং শঙ্খ ধ্বাঁন করতে 

থাকল। পাণ্ডবেরা ভীমসেন আর ঘটোৎকচকে সম্মুখে রেখে 

তৃ্ধ্ানর সঙ্গে নানাপ্রকার বারনাদ ও কোলাহল করতে করতে 

আপন শাঁবরে প্রস্থান করল । 

পঞ্চম দিনের যুদ্ধ 

রানি প্রভাত হলে উভয় পক্ষের সৈন্যদল বুযহবদ্ধ হয়ে এক পক্ষ 

অন্য পক্ষের দিকে ধাবিত হল। ভাঙ্ম পঞ্চম [দনে মকর ব্যহ 

রচনা করলেন। যাঁধন্ঠির শ্যেনব্যহ রচনা করার আদেশ দিলেন 

ধষ্টদযম্নকে | 

শান্তনুনন্দন ভীম্ম শুর; করলেন পাণ্ডবদের ওপর ভয়ানক সব 

অদ্রবর্ষণ। পাণ্ডবসৈন্যদল বিহবল হয়ে পড়লে অঞ্জন সত্বর 

ভগঙ্মকে গ্রাতরোধ করা শুরু করল । 

দুযোঁধন পূর্বাদনের ভ্রাত্ৃবধ স্মরণ করে প্রোপকে বলল, হে 

আচাব'। আপাঁন সর্বদাই আমার [হতাকাক্ষী। আপনাকে এবং 
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পতামহকে অবলম্বন করে আমরা দেবতাদেরও জয় করতে চাই । 

এক্ষেত্রে হীন পাণ্ডবদেরও যে জয় করব না-সে কথা বলার 

অপেক্ষা রাখে না। সুতরাং পাণ্ডববধে মনোযোগ দিন । আমাকে 
বিজয় দান করুন । 

ধুদ্ধ দ্রোণ বললেন, হে রাজা ! তুম মূর্খ, তাই পাণ্ডবদের 

পরাশ্রম সম্পকে অবগত নও । পাণ্ডবদের জয় করা অসম্ভব । তবুও 

আ'ম আমার শান্ত ও সামর্থ অনহসারে তোমার প্রিয়কার্য করার 

অবশ্যই চেস্টা করব । তৎক্ষণাৎ দ্রোণ সাত্যকির সম্মুখেই পাণ্ডব- 

সৈন্য সংহার করা শুর করলেন । দ্রোণ ও সাত্যকির মধ্যে 
গুরুতর সংগ্রাম শুর; হয়ে গেল। 

সাত্যাঁককে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে ববকোদর ভশম দ্রোণের উদ্দেশ্যে 

বাণবষণ শুর করলে দ্রোণ, ভীহ্ম এবং শল্য বাণদ্ারা ভীমকে 

আবত করে ফেললেন । পারস্থিতি দর্শন করে আভমনয্য ও 

দ্রৌপদীর পণ্পুত্র--ভনম এবং সাত্যকির সাহাব্যার্থে অগ্রসর হল। 

অপরাদকে ভঈম্মকে রক্ষা করার জন্যে বত্রবান হল দুযেধিন। ক্রমে 

পাণ্ডবেরা অর্জুনকে সম্মুখে স্হাপন করে ভীম্মের দকে রথ চালনা 

করল । পূব্কালের দেব-দানবের যুদ্ধের মতো ভয়ঙ্কর যুদ্ধ 

সংঘাঁটত হতে থাকল । রণক্ষেত্রে মানুষ এবং পশুর মৃতদেহ 

স্তুপাকার হয়ে উঠল । রন্তনদীর সান্ট হল। গাণ্ডীবের প্রচণ্ড 

শব্দে যুদ্ধক্ষেত্র পশীড়ত হতে থাকল । অর্জুন বাণ দ্বারা সকল দিক 

প্লাবিত করল । এক সময়ে ভীম্ম এবং অর্জুন পুনরায় মুখোমুখি 

হলেন। উভয়পক্ষের মহারথেরাও ভীম্ম এবং অর্জুনের যুদ্ধে 

নিজেদের জাঁড়ত করলেন। অবন্তীরাজ-_কাশীরাজের সঙ্গে, 

জয়দ্ুখ-_-ভীমের সঙ্গে, যুধাচ্ঠর শল্যের সঙ্গে, বিকণ" সহদেবের সঙ্গে, 

চত্রসেন শিখণ্ডীর সঙ্গে যুদ্ধে ব্যাপৃত হল। মংস্যদেশীয় যোদ্ধারা 
দুযোধন ও শকুনির 'বির-দ্ধে, দ্রুপদ, চোঁকতান ও মহারথ সাত]ক-_ 
দ্রোণ ও অশ্বথামার সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হলেন ! 
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মে যুদ্ধের চিন্র পাঁরবার্তিত হল। দ্রোণ, কৃপ, বিকর্ণ, অন্য সব 
নানান বর, জয়দ্রথ, পূর্ব ও দক্ষিণদেশীয় অনেক রাজাকে অজহন 

একাকীই পণড়ন করতে থাকল। ভপগম ধাবমান হল দুযোরধন ও 
দুঃসহের দিকে, সহদেব -শকুনি আর উলুকের দিকে, ষুধাষ্ঠর 

হাসুসৈন্যসহ আক্লমণ করলেন দৃষেধিনকে । নকুল- ন্রিগর্ত- 

দেশীয়দের ৷ সাত্যকি, চেকিতান এবং আভমনহ্য শাজ্ব ও কেকয়- 

দেশীয় বীরগণকে আক্রমণ করল। চোদরাজ ধূন্টকেতু ও 

ঘটোতকচ আপ্লমণ করল অবাঁশস্ট ধাত'রাষ্ট্রগণকে | ধ্টদযয় ব্যস্ত 

হয়ে পড়ল দ্রোণের সঙ্গে সংগ্রামে । মধ্যাহ সময় পর্যন্ত উভয়পক্ষ 

--উভয়পক্ষের বীরগণকে নিধন করতে থাকল । জিগীষ্ বাীরগণের 

1সংহনাদ এবং কলকোলাহলে ধমরকেন্্র_ কুরঃক্ষেত্র পারপৃরিত হল। 

যৃদ্ধের ত্র প্রাতি মুহ্তেই পারবাত'ত হচ্ছিল । একসময়ে 

মহারাজ বিরাট এবং ভাঁম্ম ভয়ঙ্কর যুদ্ধে লিপ্ত হলেন । অন্যাঁদকে 

অ*্বগ্থামা এবং অজুন পরস্পর পরস্পরকে আঘাত হানতে থাকল । 

শৈষপযন্ত অজ*ন অধ্বথামার প্রীতি করুণা অনুভব করে "চিন্তা 

করল, অন্বথামা গুরুপুন্তর এবং আচার্ষের প্রিয়তম পত্র । ব্রাহ্মণও ! 
সুতরাং অ*্বথামার সম্মান রক্ষা উাচত। এরুপ চিন্তার শেষে 
অর্জুন অশ্বথামাকে পরিত্যাগ করে কৌরবপক্ষের অন্য যোদ্ধাদের 
সংহার করতে শুরু করল । 

অন্যাদকে দুযেধিন এবং ভশম এক ভয়ঙ্কর সংগ্রামে মগ্ু হয়ে 
পড়ল। পরস্পর পরস্পরকে বাণাঘাতে ক্ষতাঁবক্ষত করে তুলল । 

সমরকুশল মহাবীর আভমন্য যুদ্ধক্ষেত্রে যেন নত্য প্রদর্শন 

করতে থাকল । তাকে নিবারণকারণ দুযেধিন-প্নন্র ক্ষরণ রথ এবং 

সারাথচ্যুত হল। মত্যুমুখে পাঁতিত লক্ষমণকে কৃপাচার্য আপন 

রথে তুলে নিয়ে য্দ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করলেন । 

রণক্ষেত্রে সাত্যাক ধ্মে প্রচপ্ডতর হয়ে উঠেছে লক্ষ্য করে কৌরব- 

বার ভূরিশ্রবা সাত্যকির 'দিকে অগ্রসর হল। এক সময়ে ভূঁরশ্রবার 
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হস্তে সাত্যাকর অবস্থা সংকটজনক হয়ে উঠল । তখন তাকে 

রক্ষা করার জন্যে সাত্যাকর দশজন পত্র ভীরিশ্রবার দিকে ধাবিত 

হল। পুনরায় তাঁর সংগ্রাম শুরু হল। কন্তু একসময় বাঁর 
ভারশ্রবা সাত]াকর দশ পূত্রকেই নিহত করল । 

নরদের মৃত্যুদর্শনে উন্মত্ত হয়ে উঠল সাত্যাক। তাঁর ক্রোধে 

সে পুনরায় আক্লমণ করল ভূরিশ্রবাকে । দু'জনেই রথচ্যুত হয়ে 

বর্ম ও আস ধারণ করল। ভীমসেন দ্রুত অগ্রসর হয়ে সাত্যাককে 
আপন রথে আশ্রয় দিল । অপরাঁদকে দুযেধিন- ভূরিশ্রবাকে। 

পাণ্ডবপক্ষের ব্রাসম্বর্প বিচরণ করতে থাকলেন কুরুসেনাপতি 
ভগঙ্ম এবং কোৌরবপক্ষের কতান্ত রূপে বিরাজ করতে থাকল 

গাণ্ডীবধারী অর্জুন | 

কমে সূর্য অস্তাচলে গমন করলে উভয় পক্ষ ঘুক্ধবিরাতি ঘাঁটয়ে 

আপন আপন 'শাবিরে প্রত্যাবর্তন করল । 

ষষ্ঠ দিনের যুদ্ধ 

পরাঁদন প্রভাতে পুনরায় পাণ্ডব ও কৌরবসৈন্যদ্ল পরস্পর 

পরস্পরের মুখোমুখি হল । যাঁধান্ঠরের আদেশে ধম্টদুযম্ন মকর 

ব্যহ রচনা করল । অন্যাদকে ভীম্ম রচনা করলেন ফ্রোণ ব্যহ। 

ক্রমে বকোদ্র ভীম ধার্তরাম্দ্রগণকে দর্শন করে ভনজ্মরক্ষিত 

[বিশাল কৌরবসৈন্যদলের মধ্যে প্রবেশ করল । ভীমকে প্রবেশ 

করতে দেখে উল্লাসত ধার্তরান্ট্রেরা বলল, রাজগণ ! আজ আমরা 

মহাবলী ভীমকে যমলোকে প্রেরণ করব । 

মহারথ ভণম ধাত'রাম্ট্রদের উপেক্ষা করে অকাতরে তাদের হস্তাঁ, 

অশ্ব ও রাঁথদের সংহার করতে থাকল। তারপর ভীম তর 

সারথিকে বলল, আমি যে পষন্ত না ধার্তরাম্ট্রদের বধ কার সে পযন্ত 

তুমি এখানেই অবস্থান কর। অতঃপর ভীম গদা হস্তে রথ 

থেকে অবতরণ করে কুরুসেনার মধ্যে প্রবেশ করল এবং গদ্দাধাতে 
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হস্ত, রথ, রথারোহণঁকে চৃণ করতে থাকল । স্বয়ং যমের মতোই 
ভশম একাকী অজন্র যোদ্ধার সঙ্গে সংগ্রামে লিপ্ত হল। 

ধম্টদয্যমন ভীমকে এককভাবে কৌরবসৈন্যের মধ্যে প্রবেশ করতে 
লক্ষ্য করল। সে দ্রোণকে পরিত্যাগ করে ভীমের উদ্দেশ্যে গমন 

করল। কৌরবসেনা ভেদ করে ধৃষ্টদন্যম্ন ভেতরে প্রবেশ করার পর 

ভীমের শুন্য রথ তার নয়নগোচর হল । ভীষধ হতাশ ও বিষপ্ন 

হয়ে ধূম্টদ্যম্ন সারাঁথ বিশোককে বলল, আমার 'প্রয়তম সখা 

ভীম কোথায় ? 

বিশোক বলল, মহাবল ব্কোদর আমাকে এখানে অপেক্ষা করতে 

বলে একাকী শন্রুসৈন্যের মধ্যে প্রবেশ করেছেন । 

উা্বগ্র ধ্টদয্ন বলল, মহাবলী ভীম আমার সখা, ভগিনশীপতি। 

তিনি আমার প্রাত অন:রন্ত--আমিও তাঁর প্রাতি। অতএব ভণম 

যেখানে গেছেন, আমিও সেখানে গমন করব । অতঃপর গদাঘাতে 

মৃত হস্তী, অশ্ব, চূণ" রথের পথরেখা ধরে ধৃঙ্টদ্যম্ন ভীমের কাছে 
উপাস্থিত হল। সে দেখল--ভীমসেন শন্তুসেনা নিঃশেষ করতে ব্যস্ত 

এবং কৌরবসেনারা ভাীমকে পরিবেষ্টন করে বাণাঘাতে তাকে 

আচ্ছন্ন করছে। 

ধূ্টদ-যম্ দ্রুত উপাস্হিত হয়ে ভঈমকে আম্বস্ত করে ভীমের গান্র 
থেকে বাণের অগ্রসকল উন্মীলন করল-_তারপর তাকে নিজের রথে 

তুলে নিল। তখন ধাতরান্ট্রেরোা ধূষ্টদযম্নকেও আঙ্লমণ করল। 

চতুর্দিকে অসংখ্য কৌরবসেনা দ্বারা পরিবেনম্টিত হতে ধল্টদযম 

সম্মোহনাদ্ত প্রয়োগ করল । ধার্তরাষ্ট্রদের চেতনা লৃপ্ত হল। সেই 

অবসরে ভীম, সুস্বাদু জল পান করে পুনরায় যুদ্ধের জন্যে 

প্রস্তুত হল। 
অপরাঁদকে দ্রোণ দ্রুপদকে পরাজিত করে ভীম এবং ধ্টদযম্নের 

দিকে অগ্রসর হলেন । প্রজ্ঞাস্্ প্রয়োগ করে তিনি ধাত'রাম্ট্রদের 
চেতনা প্রত্যাবর্তন করালেন। তখন তারা প্দনরায় ভীম ও 
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ধূষ্টদযম্নকে বধ করার জন্যে অগ্রসর হল । 

এদিকে যুধি্ঠির ভীম ও ধৃঙ্টদন্যুয়ের অদর্শনে ব্যাকুল হয়ে 
বারোজন মহারথকে প্রেরণ করলেন কোৌরবসেনার মধ্যে প্রবেশ 
করে তাদের সংবাদ সংগ্রহ করার জন্যে। যাঁধন্ঠিরের আদেশে 

বষ্কযোধন, কৈকেয়গণ, অভিমনন্য, দ্রৌঁপদীর পব্রগণ ও ধৃজ্টকেতু 

সূচীমুখ ব্য রচনা করল। অতঃপর কৌরবসেনা ভেদ করে 

ভেতরে প্রবেশ করল! ভঈম ও ধূঙ্টদন্যম্ন আভিমনয্যু প্রভ্ভীতদের 

আগমন করতে দেখে উল্লাসত হল । কোঁরবদের সাহায্য করার জন্যে 

দ্রোণও এসে উপাঁস্ৃত হলেন । তখন ধূঙ্টদযগ্ন ভগমকে কৈকেয়র রথে 

তুলে দিয়ে দ্রোণের দিকে ধাবিত হল। কিন্তু দ্রোণ পাণ্ডব সৈন্য- 
গণকে ব্যাথত করতে থাকলেন । ফ্লমশ দূযেধিন ও ভগম পুনরায় 

মুখোমুখি হয়ে প্রবল সংগ্রামে অবতীর্ণ হল । অপরাঁদকে ভগঙ্ম 
ও অর্জুন উভয়েই শন্রুসেনা সংহার করতে ব্যস্ত হয়ে রইলেন । 

ভীমের সঙ্গে ঘৃদ্ধে দৃযেধিনের চেতনা লযপ্ত হলে কৃপাচার্থ 

আপন রথে তাকে তুলে নিয়ে যুদ্ধভূমি ত্যাগ করলেন । জয়দ্রথ 

প্রমূুখেরা ভীমকে পরিবেষ্টন করল । ধূৃঙ্টকেতু, অভিমনয্যু, কেকয়- 

দেশীয় পণন্রাতা, দ্রে'পদীর পণ্পূত্র ধার্ত'রাশ্ট্ীদের সঙ্গে সংগ্রামে 

ীলপ্ত হল। সযন্ত পর্যন্ত ভয়ঙ্কর সংগ্রামে শত শত বীর নিহত 

হল । অবশেষে সূর্য অস্তাচলে গমন করলে য.দ্ধাবরাঁতি ঘটল । 

উভয়পক্ষ আপন আপন শিবিরের দিকে প্রস্থান করল । ধৃন্টদ্যম্ন 

ও ভীমকে নিরাপদ দশ'ন করে যাঁধান্ঠর আনান্দিত হলেন । 

সগুম দিনের যুদ্ধ 

পরাদন প্রভাতে কুরুসেনাপাতি ভীচ্ম "মণ্ডল" ব্যহ রচনা করে 

শত্রুপক্ষের দকে অগ্রসর হলেন। পারবতে যৃধিব্ঠির “বজ্র ব্যহ 
রচনার আদেশ ?দলেন ধৃঙ্দ্যম্নকে ৷ 

যুদ্ধ শুরু হল। দ্রোণ বিরাটরাজার দিকে এবং অশ্বথামা 
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শিখডীর দিকে গমন করল । দুষেধিন গমন করল ধৃষ্টদুযম্নের 

দিকে । নকুল ও সহদেব -শল্যরাজের দিকে |. অবস্তীদেশীয় বিন্দ 
ও অন্াবন্দ সাত্যাকর দিকে ধাঁবত হল । অন্য সব রাজা অজনের 
[বরুদ্ধে যুদ্ধ করা শুরু করল। 

ধাত'রাষ্ট্রদের আক্লমণ করল আভমনয এবং ভগদত্তকে আঙফ্কমণ 

করল ঘটোৎকচ । পাণ্ডবপক্ষীয় অন্য সব বীরেরা ভগম্মকে 
পাঁরবেষ্টন করল। 

কোৌরবপক্ষীয় রাজন্যদের আধ্কমণে ক্রুদ্ধ অর্জন কৃষককে বলল, 

হে কৃষ্ণ! ব্ধসঙ্জায় সাঁত্জত কৌরববীরেরা এবং ব্রিগত'রাজ 

সৃশম্ম আমার বিরুদ্ধে বুদ্ধাভিলাষী হয়েছে । আমি আজ এদের 

তোমার সম্মুখে বিনাশ করব । অনন্তর অজুনের ভীষণ প্রতাপে 

কৌরবসেনার মধ্যে হাহাকার ধ্নিত হল । তারা পলায়ন করে 

ভশন্মের শরণাপন্ন হল । দুযেধিন অজর্নের বিক্ম লক্ষ্য করে 

হতমান বীরদের উৎসাহ দান করে বলল, শান্তনুনন্দন ভীম্ম 

জীবনের মায়া ত্যাগ করে অজনের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃন্ত হবার বাসনা 
করেছেন । আপনারা ঘত্রবান হয়ে ভশম্মকে রক্ষা করুন । 

অপরাদকে দ্রোণ বিরাটপনতর শঙ্খকে নিহত করলে বিরাট রাজা 

দ্রোণকে পাঁরত্যাগ করে পলায়ন করলেন । 

অম্বথামার সঙ্গে প্রচণ্ড যুদ্ধের পর শিখণ্ডী সাত্যাকর রথে 

আশ্রয় নিতে বাধ্য হল। সাত্যাক রাক্ষম অলন্বষকে পরাস্ত 

করল। 
অপরাদকে ধস্টদুযম্ন আর দুযেধিনের ঘোরতর সংগ্রাম চলতে 

থাকল। শেষপর্যস্ত শকুন রথহীন দুযষেধিনকে নিজের রথে 
আশ্রয় [দল। 

আর একাঁদকে কৃতবমরি সঙ্গে সংগ্রাম শুরু হল ভঈমসেনের । 

পারন্রাণে রথহশন কৃতবমাও শকুনির রথে আশ্রয় নিতে বাধ্য হল। 

রণক্ষেত্রের অন্য একাঁদকে ভগদন্ত ঘটোৎকচকে পরাজিত করল। 
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ঘটোৎকচ পলায়ন করতে বাধ্য হল। 

অপরাদকে নকুল ও সহদেব মাতুল শল্যকে জয় করল। 
আহত ও মূছি'ত অবস্থায় রণক্ষেত্র থেকে বিদায় নিলেন শল্য । 

যুধাচ্তর জয় করলেন শ্রতায়ুকে । 

আভমনয্য চিত্রসেন, ীবকর্ণ ও দূমর্ধদকে পরাজিত করেও 

ব্কোদরের কথা স্মরণ করে তাদের বধ করল না। অনন্তর ভণম্ম 

ধাতরাষ্ট্রদের রক্ষা করার জন্যে আভিমনন্যর দিকে ধাবিত হলেন। 

দূর থেকে অর্জন তা দর্শন করে বৃষ্ণকে সেই দিকে রথ চালনা 

করার অনুরোধ করল । সশর্মা প্রমুখ বীরগণের সঙ্গে অজঁনের 

প্রচণ্ড সংগ্রাম শুরু হল। অর্জুন কৌরবপক্ষীয় শত শত রথাীকে 

[নিহত করল । বন্ধ্বর্গের নিধনে দ্ধ সুশর্মা, জয়দ্রথ প্রভীতি বীর 

অর্জুনকে প্রীতহত করার চেষ্টা করল । অর্জন আত সহজেই 
তাদের পরাজিত করে ভীব্মের সম্মুখে উপস্থিত হল। 

যুঁধাচ্ত৮রও ভীম, নকুল ও সহদেবের সঙ্গে মিলিত হয়ে 

অর্জনের সাহায্যে এগিয়ে এলেন। পাশন্ডবপক্ষীয় বীরদের 

সমবেত হতে দর্শন করে কৌরবপক্ষীয় বাঁরগণও অগ্রসর হল। 

জয়দুথ পাণ্ডবদের প্রাতহত করল। দুযেধিন আপ্পুর মতো সব 

বাণ নিক্ষেপ করে যাধাষ্ঠর, ভীম, অর্জুন, সহদেব ও কৃষ্ণকে 

আঘাত করল। 

এই সময়ে ভীম্ম শখণ্ডীর ধন ছেদন করলেন । তা দর্শন করে 

যুধান্ঠর ধদ্ধ হয়ে 1শখণ্ডীকে বললেন, হে শিখ্ডী আপান 
আপনার পিতার সম্মুখে ভ+ম্মকে বধ করার প্রাতিজ্ঞা করোছলেন । 

এখন বীরের ধম“ বংশের গৌরব এবং যশ রক্ষা করুূন। আপনি 
দেখুন, ভীম্ম ক প্রচণ্ডভাবে পাশ্ডবদের সংহার করছেন । ভাত্ম 

যুদ্ধে আপনাকে পরাজিত করেছেন । আপনার ধনহক ছেদন 

করেছেন । আপনি ভঁত হয়ে পড়েছেন । আপনি বীর বলে 

প্রসিদ্ধ হয়েও আজ ভীঁত্মকে জয় করছেন না কেন ? 
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যুধাষ্ঠরের 'বিদ্রুপে উত্তোজত হয়ে শিখণ্ডী ভধম্মের দিকে 

পুনরায় ধাবিত হল। কিন্তু মদ্ররাজ শল্য তাকে নবারণ করল । 

তখন জয়দ্ুখ ও শিখণ্ডীর মধ্যে ভয়ঙ্কর সংগ্রাম উপাগ্থিত হল। 

সেই অবসরে ভীচ্ম যুধিষ্ঠরের ধন ছেদন করলেন । 

যুধাণ্ঠরকে ভয়ভীত দর্শন করে বৃকোদর ভীম ধনহবণণ পরিত্যাগ 
ও গদা ধারণ করে জয়দ্রথের দিকে অগ্রসর হল । জয়দ্রথের বাণ- 

সমূহকে উপেক্ষা করে ভীম জয়দ্রথের রথের সমস্ত অশ্বগ্লকে হত্যা 

করল। জয়দুথকে সাহায্য করার জন্যে দুষেধিনের ভ্রাতা চিন্রসেন 
অগ্রসর হল । ভগমের গদা 'চন্রসেনের রথ, সারথি এবং অন্বগহীলকে 

[বনষ্ট করল । তখন 'িবকণ“ অগ্রসর হয়ে চন্রসেনকে আপন রথে 

আশ্রয় দিল। 

ভশম্ম যাঁধান্ঠরকে পুনরায় আশ্কমণ করতে উদ্যত হলেন । 

নকুল, সহদেব এবং সংঞ্জয়গণ ধ্ধিচ্ঠিরের সাহাধ্যার্থে অগ্রসর হল । 

যুঁধান্ঠর এবং ভীম্মের মধ্যে ভয়গ্কর সংগ্রাম শুর হল। কমে 

ভবজ্ম যুঁধাঁ্ঠরের রথ ধ্বংস করলেন । যুধিষ্ঠির নকুলের রথে 

আশ্রয় নিলেন । অতঃপর পাণ্ডবপক্ষীয় সব বীরগণ ভ+ম্মকে 

পাঁরবেষ্টন করে বাণবর্ষণ করতে থাকল । কিন্তু ভশত্ম যেন 

[সংহের মতো মগরকুল-পাণ্ডবদের মধ্যে বিচরণ করতে থাকলেন । 

সৃযোগ লাভ করে শিখণ্ডন জয়দ্রুথকে ত্যাগ করে পুনরায় ভীম্মের 

[দকে ধাবিত হল। ভীঙ্ম তখন শিখণ্ডীকে পারত্যাগ্গ করে 

সংজ্ঞয়দের দিকে গমন করলেন । 

অপরাঁদকে ধৃজ্টদ্যম্ন ও সাত্যাক অকাতরে কৌরবসেনা বধ 

করতে থাকল। কৌরবসেনাদলের মধ্যে কোলাহল উঠল। সেই 
কোলাহলে আকৃষ্ট হয়ে বিন্দ ও অন্বীবন্দ ধূষ্টদ্যম্নের দিকে ধাঁবত 

হল। দূযেধিন বিন্দ ও অনবিন্দকে পরিবেষ্টন করে অবস্থান 
করতে থাকল । 

রণক্ষেত্রের অন্য এক অংশে অর্জন কৌরবসৈন্য ধংস 
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করতে থাকল । 

ক্রমে সূ অন্তাচলে গেল । অর্জুন সুশরা প্রভীত রাজগণকে জয় 

করে, ব্কোদর ভীম দুযেধিন প্রভৃতি রাথদের জয় করে এবং 

যৃধান্ঠর নকুল ও সহদেব দ্বারা পরিবোন্টত হয়ে 'শাঁবরে 
প্রত্যাবরন করলেন । 

অষ্টম দিনের যুদ্ধ 

পরাদন প্রাতে কুরুসেনাপাঁতি ভীম্ম ক্মব্যহ রচনা করে 

মালব, দাক্ষিণাত্য ও অবস্তীদেশীয় যোদ্ধাগ্ণ কর্তৃক পরিবোণ্টিত হয়ে 
সবাগ্রে গমন করতে থাকলেন । 

কৌরব-মহাব্যহ দর্শন করে যুধিষ্ঠির ধ্্টদুযম্নকে 'শৃঙ্গাটক' 

নামক ব্যহ নিমণি করতে বললেন । ভীম ও সাত্যকি দুই শিঙ্গে 
অবস্থান করতে থাকল । 

এক সময়ে পুনরায় একপক্ষ অন্যপন্ষের ওপর বাণবর্ষণ 

শুর করল। সূচিত হল অজ্টম ?দনের মহা সংগ্রাম | 

মে ভঈম্ম প্রজ্জবলিত কেডাধে পাশ্ডবসৈন্য নিধন করতে 

থাকলেন । ভীম ব্যতীত কেউই ভীহঙ্মের সম্মুখে অবস্থান করতে 

পারলেন না । ভশম ভীঙ্মের সারাঁথকে বধ করল । ভ্রাতা দযেধিন 

বধ করল সুনাভকে । ভ্রাতার মৃত্যু দর্শন করে আঁদত্যকেতু, 

বহহাশী, কুণ্ডধার, মহোদর, অপরাজিত, পাঁণ্ডিতক ও দুর্জয় 

[বশালাক্ষ ভীমকে আক্রমণ করল । কমে ভম তাদের বাণবর্ষণ 

উপেক্ষা করে অপরাজিত, কুণ্ডধার, পণ্ডিতক, বিশালাক্ষ, মহোদর, 

আঁদত্যকেতৃ, বহবাশশকে এক এক করে নিহত করল । 

1নহত ভ্রাতৃগণকে দর্শন করে ব্যথিত দুষেধিন ভীম্মের সম্মথে 
উপাশ্থিত হয়ে বিলাপ করতে লাগল-_ভীম যুদ্ধে আমার ভ্রাতাদের 
বধ করছে অথচ আপানি নিশ্েস্ট হয়ে তা প্রত্যক্ষ করছেন! আমার 

কী ভীষণ দৃভখগ্য 
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ভশম্ম ব্যথিত স্বরে দুষেধিনকে বললেন, আমি, দ্রোণ, বদুর, 

এবং তোমার মাতা গান্ধারী পৃবেই তোম্বাকে বহুবার সাবধান 
করেছিলাম । কিন্তু তুমি সেই সং উপদেশে কর্ণপাত কর নি। 
আম এবং দ্রোণ তোমাকে বহুবার বলেছিলাম যে, রণক্ষেত্রে ভীমের 

ভীমহস্ত থেকে আমরা কাউকেই রক্ষা করতে সক্ষম হব না। ভীম 

রণাঙ্গনে তোমার ভ্রাতাদের দর্শন করলে তার প্রাতিজ্ঞা পূরণ করবেই । 

অতএব রাজা ! তুমি আঁবচলিত থেকে স্বগ্লাভের কামনা করেই 
যুদ্ধ কর। কারণ দেবতারাও কৃষ্ণরক্ষিত পাণ্ডবদের জয় করতে 

সমর্থ নন। ঘযাও। মন স্থির করে সংগ্রাম কর। 

মধ্যাহেরর পর ঘুদ্ধ আরও ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল । যাধান্যরের 

আদেশে পাণ্ডববীরেরা ভ্মকে বধ করার জন্যে অগ্রসর হল। 

পরে তাঁরা তিন ভাগে িভন্ত হয়ে কৌরবসেনা ধ্বংস করতে 

থাকলেন -কৌরবেরাও পাশ্ডবদের । দ্রোণ সংজয়গণের সঙ্গে 

সোমকগণকেও যমলোকে প্রেরণ করার জনো ধাবিত হলেন। 

সৃঞজয়দের মধ্যে কোলাহল জাগল । অন্যদিকে ভীমসেনও কৌরবদের 

অবস্থা অসহন"ীয় করে তুলল । অর্জনবাণেও কৌরবসেনা অকাতরে 

যমলোকে গমন করতে থাকল । 

মধ্যাহকালীন সেই ভীষণ যুদ্ধে প্রবল বেগে উভয় পক্ষেরই সেনা 

ক্ষয়প্রাপ্ত হতে থাকল । রণভূমিতে রন্তনদীর সৃষ্টি হল। আকীর্ণ 

হল মানুষ আর পশুর মৃতদেহে, চুণ রথ ও আয়হধে । 

সুবলনন্দন শকুনি এবং কৃতবম পাণ্ডবদের দিকে ধাবিত হল। 

অর্জুন পূত্র_উল্দীপ গরভ'জাত ইরাবান অগ্রসর হল পাণ্ডবদের 

সাহাধ্যার্থে। ভীষণ যুদ্ধের পর ইরাবান শকুীনর পূত্রদের নিহত 

করল। তখন কদ্ধ দুষেধিন রাক্ষস অলম্বষকে প্রেরণ করল 

ইরাবানকে বধ করার জ;ন্য। প্রবল পরাক:ঃমশালী ইরাবান এবং 

যৃদ্ধ-দুরধর্য অলম্বৃষের মধ্যে তীর সংগ্রাম চলল। শেষপযস্ত 

রাক্ষস মায়ায় পর্যদণ্ত হয়ে ইরাবান অলম্বুষের হাতে নিহত হল । 
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অজদুন তখন ভীঙ্মের রক্ষকদের সংহারে বস্ত। পত্রের মৃত্যু 
সংবাদ তখনও তর অজ্ঞাত । 

অপরপক্ষে ভীঙ্ম ও দ্রোণ পাণ্ডবসেনাকে কাঁম্পত করাছলেন । 

ইরাবানের মতযুতে ঘটোৎকচ কত্দ্ধ স্বরে সিংহনাদ করে উঠল । 

প্রকাম্পত হল কুরুক্ষেত্র । দূযেধিন ঘটোত্কচকে প্রতিহত করার 

জন্যে অগ্রসর হল। প্রবল যুদ্ধে দুযেধিন বেগবান, মহারৌদ্ু, 
বদ্যযাঞ্জহব ও প্রমাথ নামে চারজন রাক্ষস বীরকে বধ করল। 

ঘটোত্কচ ফ্লোধে অগ্সির মতো প্রজ্জবলিত হল। ঘটোৎকচের তীর 

আধ্মণে দুষেধিনের প্রাণ সংশয় হয়ে উঠল । 

ঘটোৎকচের ভয়ঙ্কর চিৎকারে আকৃষ্ট হয়ে ভীজ্ম দ্রোণকে 

বললেন, আপনি দুষেধিনকে রক্ষা করার জন্যে শীঘ্র গমন করুন । 

ভগঙ্মের আদেশে দ্রোণের অনুগামী হলেন বাক্ছছক, সোমদত্ড, 

জয়দ্রথ, কপ, ভূরিশ্রবা, শল্য, অবস্তীদেশীয় 'বিন্দ ও অন্যাবন্দ, 
বহদ্বল, অ*্বথথামা, বিকর্ণ, চিন্রসেন ও 'বিবিংশাতি প্রভাতি বীরগণ। 
কিন্তু ঘটোৎকচের তেজে সবাই যেন দগ্ধ হতে থাকলেন । 

ঘটোৎ্কচের রণহূংকারে যাঁধচ্ঠিও আকৃষ্ট হয়ে ভীমকে 

বললেন, অর্জুন ভচ্মকে প্রাতিহত করতে ব্যস্ত। অতএব তুমিই 

সত্বর ঘটোৎকচের রক্ষার্থে গ্রমন কর। সত্যধৃতি, সোচান্ত, 
শ্রোনমান, এবং কাশীরাজের প্যন্র বসৃদাস ভীমকে অনুগমন করল । 

আঁধকন্তু আভমনন্য, দ্রোপদণীর পাত্রগণ, ক্ষত্রদেব, ক্ষত্রধর্ম এবং 

অন:পদেশাধপাত নল ঘটোতকচকে বেষ্টন করে অবস্থান করতে 

থাকল । অকাতরে অজম্্ জীবন নিঃশেষ হতে থাকল । ঘটোৎকচের 

মায়াযুদ্ধ এবং পাণ্ডববীরদের আক্রমণে দ্রোণ সহ কোৌরবপক্ষায় 

রাঁথগণ বিপর্যস্ত হলেণ । কৌরবসেনারা পলায়ন করতে থাকল । তখন 

ভীত্মের নিদেশে ভগদত্ত ঘটোৎকচকে প্রাতিহত করার জন্যে ধাবিত 

হল। যহদ্ধদুমদ ভগদত্তের সঙ্গে পাপ্ডবদের ঘোরতর সংগ্রাম 

প্রত্যক্ষ করে কদ্ধ অর্জুনও এসে উপাস্থত হল। ভনম্ম, কূপ, ভগদত্ত 
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ও সুশমা অর্জুনকে প্রাতরোধ করতে অগ্রসর হলেন । কৃতবমা ও 

বাল্ছিক প্রাতরোধ করলেন সাত্যকিকে । শ্রুতাঁয় আভমনযর দিকে 

ধাঁবত হলেন। ধার্তরান্ট্রেরা ভীমকে সাম্মলিত ভাবে আক্রমণ 

করলে ভম কমশ এক এক করে ব্যটোরস্ক, কুণ্ডলণ, দ-ঢুধন্বা, 

[বরাজ, দীগুলোচন, দীর্ঘবাহ্ এবং কনকধ্বজ এই সপ্তভ্রাতাকে 

নহত করল । 

সৃযস্তি পর্যন্ত ভয়ঙ্কর সংগ্রাম চলতে থাকল । উভয়পক্ষের অযূত 

সেনা ক্ষয়প্রাপ্ত হল । তারপর সূর্য অস্তাচলমুখী হলে যাদ্ধাবরাম 

ঘটল । যে যার 'শাবরে প্রত্যাবর্তন করল ক্লান্তাবধবস্ত অবস্থায় । 

যুদ্ধের গাত প্রকৃতি দুঞোধনকে দ:শ্চন্তাগ্রদ্ত করে তৃলল। 

যুদ্ধের শুরুতে সে কঙ্পনা করেছিল যে, কৌরবপক্ষীয় বীরগণের 

সম্মুখে পাণ্ডবেরা ক্ষণস্থায়ী হবে । যে যুদ্ধের নায়ক ভীঙ্ঘ এবং 

দ্োোণ - সেই যুদ্ধে তাদের বিপক্ষে কে বিজয় লাভ করতে পারে ? 
1কন্তু প্রাতীদনই অপংখ্য কৌরববীর এবং সেনার মত্যু তাকে বিজয় 

সম্বন্ধে সংশয়ান্বিত করে তুলল । অস্টম দিনের ভয়ঙ্কর যৃদ্ধশেষে 

সন্ধ্যারান্রে তাই তার পটমণ্ডপে অঙ্গাধিপতি কর্ণ এবং সৌবল শকুনির 

নেতৃত্বে মন্শণাসভার আয়োজন হয়োছল--ক করে যুদ্ধে বিভ্ুয় 

লাভ করা সম্ভব ? 

ঈষাপরায়ণ দূর্যোধন বলল, একটি বিষয় কোনো প্রকারেই 
আমার বোধগম্য হচ্ছে না- ভীম্ম, দ্রোণ, কপ, শল্য, ভূরিশ্রবা 

এরা সমরাঙ্গনে পাণ্ডবদের যথাযথ পাঁড়ন করছেন না কেন ? তাঁরা 

কায়মনোবাক্যে পাণ্ডবদের সঙ্গে সংগ্রাম করেন না বলেই আমার 

[ব*বাস ৷ ফলে পাণ্ডবেরা জীবিত থাকছে, কুরহসেনা প্রাতাঁদন ক্ষয়- 
প্রাপ্ত হচ্ছে । আমার ভ্রাতাদের মৃত্যু ঘটছে। আমার কী করা 

উচিত? কেমন করে পাঁরাস্থীতির পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব ? 

তখন কণ" বলল, হে রাজা! আমি তোমাকে বিজয় এনে দেব! 
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শান্তন্নন্দনকে যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত কর। তাহলে আম যুদ্ধে 

যোগদান করে সকল সৈন্যের সঙ্গে পাণ্ডবদের বধ করতে পারব-- 

আম প্রতিজ্ঞা করাছ। ভীম্ম পাণ্ডবদের দয়ার ওপর 'িভ'র করে 

যুদ্ধ করছেন। তিনি মহারথদের জয় করতে অসমর্থ । সুতরাং 
রাজন! আপানি ভশঙ্মের শাবরে গ্রমন করে তাঁকে অন্র ত্যাগ 
করান। ভীম অস্ত ত্যাগ করলে একা আঁমই যুদ্ধে সৃহৎ ও. 

বন্ধৃগণের সঙ্গে পান্ডবগণকে নিহত করব । 

উল্লাসত দুষেধিন কর্ণের উপদেশ মতো ভীখ্মের শিবিরে গমন 

করল । অনুগমন করল তার অবাঁশষ্ট ভ্রাতারা । দূর্যোধন ভণঙ্মকে 

অভিবাদন করে বলল, হে পিতামহ ! আপাঁনি আমার প্রতি দয়া 

করুন। আপান পাণ্ডবদের বধ করুন অথবা কর্ণকে য্দ্ধ করার 

অনুমতি দান করুন । কর্ণই পাণ্ডবদের জয় করবে । 

ভীঙ্ম অপমানিত হয়েও কোনো রূঢ় ব্যবহার করলেন না। 

বললেন, হে দুযেধন ! আমি আমার শীস্ত অনুসারে পাণ্ডবদের জয় 

করার চেষ্টা করাঁছ এবং তোমার জন্যে জীবন দানেও উদ্যত-__-তবু 

তুমি বাক্যশলাকার দ্বারা আমায় বিদ্ধ করছ কেন ? অর্জুনকে জয় 

করা সম্ভব নয়- একথা দেবার্ধ নারদ এবং মহার্ধরা তোমায় 

বারংবার বলেছেন। কিন্তু তুমি অগ্রাহ্য করেছ । যাহোক, আমি 

আগামীকাল সংগ্রামে শিখণ্ডী ব্যতীত সমস্ত পাণ্াল, সোমক, ও 

কেকয়গণকে বধ করব । আর নয়তো নিজে নিহত হয়ে যমলোকে 
গমন করব। 

অতঃপর দূর্যোধন আর কথা না বাড়িয়ে ভীম্মকে প্রণাম করে 

প্রচ্থাণ করল । 

নবম দিনের যুদ্ধ 

পরাঁদন প্রাতে ভীম্মকে কৌরবগণ কর্তৃক রাঁক্ষত দর্শন করে. 
অজন ধৃঙ্টদনাম্রকে বলল, হে পৃষতনন্দন! আজ আপনি 
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শিখন্ডীকে আমার সম্মৃখে স্থাপন করুন । আমি তাঁর রক্ষক হব। 

ধৃষ্টদনযম্ন অজঁনের নির্দেশে ভীম্ম রচিত" 'সর্বতোভদ্র" ব্যহের 

বিরুদ্ধে এক মহাব্যহ রচনা করে অগ্রসর হল। ক্রমে ভয়ঙ্কর 

যুদ্ধের সূচনা হল। আভিমনহ্য কপ, দ্রোণ, অশ্বথামা বৃহদ্ধল ও 

জয়দ্ুথকে মোহিত করে যহ্ছক্ষেত্রে মৃত্যুর দেবতার মতো বিচরণ 

করতে থাকল । 

দুযেোধন পরিস্থিতি দর্শন করে রাক্ষপরাজ অলম্বৃষকে 

আভমনযর বিরদ্ধে প্রেরণ করে বলল, আমরা ভখন্ম ও ন্রোণকে 

অগ্রবতর্খ করে অর্জনকে বধ করব । 

অলম্বুষ এবং আভিমন্যর মধ্যে এক মহাধুদ্ধ শুরু হল। 

দীর্ঘক্ষণ ভয়ঙ্কর সংগ্রামের পর এক সময়ে রাক্ষসমায়া বিনষ্ট 

করে আভমনন্য বিপুল বেগে অলম্বুষকে আঙ্কমণ করল ৷ অলম্বুষ 

প্রাণভয়ে ভীত হয়ে পলায়ন করল। অতঃপর ক-দ্ধ আভমন্য 

প্রচণ্ড বেগে কোরবসৈন্য বিমর্দন করতে থাকল । 

অপরাদকে ভীঙ্ম, কৃপাচাষ্ প্রমুখেরা অজনকে আকমণ 

করলেন । সাত্যাক আকঃমণ করল অশ্বথামাকে । সাত্যাকর 

শরজালে বিপর্যস্ত, প্প্র অশ্বথ্থামাকে রক্ষা করার জন্যে দ্রোণ 

অগ্রসর হলেন । সাত্যকিকে দ্রোণের হস্তে বিপদগ্রস্ত অবলোকন করে 

অর্জুন ধাঁবত হল দ্রোণের দিকে । দ্রোণ ও অর্জুনের মধ্যে মহারণ 

শুরু হয়ে গেল। দ্বোণকে সাহায্য করার জন্যে ব্যস্ত রইল 

দুযেধিন, কৃপ, অশ্বথথামা, কাম্বোজরাজ সংদক্ষিণ, বিন্দ ও অন্াবন্দ, 

এবং বাঙ্ছক। তারা কতদ্ধ অর্জন আর সাত্যকির হস্ত থেকে 

দ্রোণ ও অ*্বথামাকে রক্ষা করতে রথ চালনা করল। 

যুদ্ধের আর এক অংশে ভগদত্ত ও শ্রুতায়: প্রভৃতির বিরুদ্ধে ব্যস্ত 
রইল ভীম । ভণম্ম যুঁধান্ঠরকে বেষ্টন করলেন সেই সুযোগে । 

কমে মধ্যাহুকালে ভীম্ম সোমকগণের সঙ্গে লোকক্ষয়ী ভীষণ 

যুদ্ধে আবদ্ধ হলেন। এই সময়ে যুধিষ্চরের আদেশে ভীম, 
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দৌপদীর পণ্চপদন, কেকয়দেশীয় পণ্ভ্রাতা, সাত্যাকি, ধূষ্টদযয়কে 
অগ্রবতন করে ভীচ্মের বিরুদ্ধে দ্ুপদরাজাকে রক্ষা করার জন্যে 
অগ্রসর হল। 

কিন্তু ভীম্ম যেন কালান্তক যম। সকলকে অস্বীকার করে 
অকাতরে পাণ্ডবসৈন্য নিধন করতে থাকলে কৃষ্ণ প্রমাদ গণনা করলেন । 

তাই তান অরজদনকে ভীঙ্মের বিরদ্ধে উত্তোজত করে তুললেন । 
উত্তেজিত অর্জন ভঈম্মকে প্রতিরোধ করার জন্যে সম্মুখবত হল । 

সচিত হল এক ভাষণ যৃদ্ধ। কিন্তু অঞ্জন হদয়দৌব'ল্যের জন্যে 

ভীচ্মের 1বরুদ্ধে দ্ঢ় হতে পারন না। অঞ্জন মতের মতো 

উৎসাহহশীন হয়ে যুদ্ধ করাঁছিল। ভঁন্মকে আঘাত করার প্রিবতে' 

অর্জন 'নবারণ করতেই ব্যস্ত ছল। সেই সযোগে ভগজ্ম অব্যাহত 

রাখাছিলেন তার সংহারলীলা । তখন অজনের চৈতন্য সঞ্চার করার 

উদ্দেশ্যে ফৃ্ধ কৃষ্ণ রথ থেকে অবতরণ করে ভণচ্মের রথের 'দকে দ্রুত 

ধাঁবত হলেন। হস্তে তাঁর একাঁট ভগু রথচক্ক । কৃষ্ণকে আগমন 

করতে দেখে ভ+্ম বলে উঠলেন, হে অচ্যুত- কৃষ্ণ! যুদ্ধে আমাকে 

নিহত করলে উভয়পক্ষের মঙ্গল হবে । কৃষ্ণের হাতে মৃত্যু 
আমার পরম কামনীয় । আমায় বধ করুন । বৃষ্ণকে ধাবিত হতে 

দেখে সচকিত অর্জুন চৈতন্য লাভ করে কৃষের পশ্চাতে গমন করল । 

তারপর তাঁর বাহুযুগল ধারণ করে কৃষককে বলল, হে বাসুদেব ! 

তুমি তোমার প্রাতিজ্ঞা ভঙ্গ করতে পারো না । শান্ত হও, সদয় হও । 

আমিই ভখ্মকে বধ করব । আমার ক্লীবত্বের জন্যে তুম কেন 

প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের দায়ে মিথ্যা কলাঁঙ্কিত হবে ? হে কেশব ! করুণা কর। 

কৃষ্ণ কোনো প্রত্যুত্তর না করে রথে আরোহণ করলেন । ধারণ 

করলেন বজ্গা। তারপর বললেন, হে অহন! প্রাতশ্রুতি রক্ষায় 

যত্রবান হও। 

[ তৃতীয় দিবসের যযদ্ধেও একই ঘটনা ঘটেছিল । তাই বোধহয় 
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নবম বসের এই অংশ তৃতীয় দিবসেরই পুনরাবৃত্তি। হয়তো 

কোনো কাব কৃষ্ণকে প্রীতিজ্ঞাচ্যুত করার 'জন্যে ব্যস্ত হয়ে 

উঠোছলেন । ] 

পুনরায় শুর হল ভয়ঙ্কর সংগ্রাম । কিন্ত ভগন্ম যেন 

অপ্রাতরোধ্য । অর্জুন তখনও যথেষ্ট দ্ঢ়ু নয়। ভী্মের আশ্কমণে 

পাণ্ডবপক্ষ প্রায় ছিন্নভিন্ন হয়ে এল । সৌভাগ্যফমে সূর্য অস্ত- 

গামশ হলে উভয়পক্ষই সোঁদন যুদ্ধাবরতি ঘোষণা করল। কান্ত 

শরীরে, ক্লান্ত মনে যোদ্ধারা 'শাবরে প্রস্থান করল । অজহন 

ময়মাণ__হতাশ । অর্জনের আচরণে হতাশ যুধাণ্ঠও । যবদ্ধ 

শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গেই পর্বের সেই গাণ্ডীবধারী অর্জন যেন 

পলাতক । 

[বষণ্রতা বরাজ করাছিল মহারাজ যাীধাঙ্ঠরের মন্ত্রণাসভায় । 

কৃষ্ণকে লক্ষ্য করে ধর্মরাজ বললেন, হে কৃষ্ণ! মন্ত হস্তীর মতো 

শান্তনূনন্দন পাণ্ডবসৈন্য দালত করেছেন । আমরা তাঁকে প্রীতরোধ 

পর্যন্ত করতে সক্ষম হচ্ছি না। যুদ্ধে ইন্দ্র বা কুবেরকে জয় করা 

সম্ভব-_িন্তু শ্রুদ্ধ ভী্মকে নয় । হে বাসদদেব ! এই যুদ্ধের 

স্বপক্ষে সম্মাত দান করা অপেক্ষা আমার বনবাসই উত্তম ছল। 

ভ'ঙ্ম প্রাতীদন আমাদের ক্ষয়সাধন করছেন। আমার ভ্রাতারা 

ভগত্মবাণে নিদারুণ পীড়া অনুভব করছেন, এ অবস্থা অসহ্য ! 

হে কেশব! কিসে আমার মঙ্গল তাই তম ব্যস্ত কর। 

ধর্মরাজ যাঁধচ্ঠিরের যল্তণা অনুভব করে কৃষ্ণ বললেন, হে 

মহারাজ! আপনার ভ্রাতারা শত্ুদমনকারা দুর্জয় বীর । অর্জন 

ও ভীম বায়ু ও আগর তুল্য । নকুল ও সহদেব দেবরাজের মতো 

ধিক্রমশালী । তবে অজন যাঁদ ভীঘ্মকে বধ করার ইচ্ছে না 

করে তাহলে আমাকে অনমাতি করুন-আঁমই প্রকাশ্যরণে 
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ভী্মকে বধ করে আপনার দৃশ্চন্তা লাঘব করব। যে লোক 

পাণ্ডবগণের শত, সে লোক আমারও শন্দু। এ বিষয়ে কোনও 

সন্দেহ নেই। হেরাজা! অর্জন আমার সখা, ভাঁগনগপাতি ও 
শিষ্য । অর্জনের জন্যে আমি নিজের জীবন দান করতে পার । 

অরজনও আমার জন্যে জীবন ত্যাগ করতে পারে । পরস্পর 
পরস্পরকে বিপদ থেকে উদ্ধার করার শপথে আমরা আবদ্ধ । 

সুতরাং হে ধর্মরাজ! আপাঁন আদেশ করুন, আম যুদ্ধসজ্জায় 

সাচ্জত হই । তবে অর্জন পূর্বে উপপলব্য নগরে উলকের কাছে 

প্রতিজ্ঞা করেছিল, 'আ'ম ভখম্মকে নিপাতিত করব । অজনের 

সেই প্রতিজ্ঞা আমাকে অবশ।ই রক্ষা করতে হবে । এখন অর্জুন 

অনুমতি করলে আমি এ কাধে নিশ্চয়ই রত হব। অথবা 

অর্জনই ভ+ঙ্মকে বধ করুক, এ কার্য অর্জুনের পক্ষে অসাধ্য নয়। 

বৃষ অর্জনকে মোহমুন্ত করে উজ্জীবিত করার জন্যে সুকৌশলে 

তার বন্তব্য উপস্থ'পন করলেন । 

যুধান্ঠর বললেন, হে কৃষ্ণ! তুমি যে আমার পক্ষে অবস্থান 

করছ--ততেই আমাদের বিজয় সুনিশ্চিত । কিন্তু আমরা তোমাকে 
প্রাতজ্ঞা ভঙ্গ করার জন্যে কলাঁঙ্কত করতে ইচ্ছা কার না। তুম 

যুদ্ধ না করেই আমাদের উপদেশ দানে সাহায্য করতে থাকো । 
তোমার উপদেশেই আমরা এই বিপদসাগর থেকে উত্তীর্ণ হব। 

যুদ্ধের প্রারন্তে পিতামহ শপথ করেছিলেন যে, তিনি হিতের জন্যে 

আমাদের মন্ত্ণা দান করবেন, যাঁদও যুদ্ধ তান অবশ্যই করবেন 

দুযেধিনের পক্ষে । চল, কৃষ্ণ! আমরা মহাত্মা ভজ্মের নিকট 

গমন করে তাঁর মৃত্যুর উপায় জিজ্ঞাসা করি । তিন স্বেচ্ছামত্যুর 

আঁধকারী । রণক্ষেত্র থেকে ভম্ম অপসারিত না হলে আমাদের 

[বজয়ের আশা আত ক্ষীণ। তান [নিশ্চয়ই আমাদের িতের 
জন্যে সং উপদেশ দান করবেন । 

অতঃপর 'বিম যাঁধন্ঠির নিজেকে ধিকার দান করে বললেন, 
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হায় কৃষ্ণ! তিনি বৃদ্ধ! আমাদের 'পিতৃপ্যয় এবং ভান্তভাজন । 

সেই পৃজনধয় ভগম্মকে আমি বধ করার ইচ্ছা প্রকাশ করছি! ধিক- 
ক্ষা্রয়ধমে ! ধিক্, আমার রাজ্য-লোলপতা ! 

কৃষ্ণ যাঁধান্ঠ৮উকে বললেন, হে ধর্রাজ! আপনার বন্তব্য 

আমার ডীচত বলে বোধ হচ্ছে । চলুন, আমরা ভশন্ম-সকাশে 

গমন করি । সত্যবদ্ধ দেবররত নিশ্চয়ই আমাদের উচিত পরামর্শ 

দান করবেন । কারণ তিন কখনই কামনা করবেন না যে, আমরা 

পরাজিত হই। 

কৃষ্ণের আহবানে পাণ্ডবেরা গাব্রোথান করে ভগচ্মের শাবরের 

উদ্দেশ্যে গমন করলেন । সেখানে ভগঙ্মকে প্রণাম করে সকলে 

আসন গ্রহণ করলে, ভচ্ম কৃষ্ণকে প্রশ্ব করলেন, হে বাসুদেব 

সব কুশল তো ? হে যুধিষ্ঠির ! ভীম, অর্জুন, নকুল এবং সহদেব-- 
তোমাদের কুশল তো ? বল বৎস! যুদ্ধ ব্যতীত তোমাদের প্রশীতি- 

বর্ধক কোন কার আমি সম্পন্ন করলে তোমরা সুখী হবে? 
আশঙ্কা কোরো না । নিভযয়ে ব্যন্ত কর তোমাদের আগমন-উদ্দেশ্য ৷ 

তোমাদের কার্য যাঁদ আত কঠোরও হয়-_তবুও আম তা 

সম্পাদন করব । 

তখন য্ধাষ্ঠর কাতর স্বরে বললেন, হে পিতামহ ! বলুন, 

কেমন করে আমরা জয়ী হব? আপাঁন জাঁবত থাকাকালীন 

আমাদের বিজয় সম্ভবনয়। তাই আপনার বধের উপায় আমাদের 

ব্যস্ত করুন। কোন মানুষই বা আপনাকে য্দ্ধে জয় করতে সমথ' 
হবে? আপাঁন বাণবর্ষণ করে আমার বিশাল সেনা ক্ষয় করে 

চলেছেন । আপাঁন আমাকে বিজয়ী হওয়ার আশীবদি করেছিলেন । 

[কিন্ত আপাঁন স্বহস্তে সেই আশাবাদিকে প্রাতাদিন 'মিথ্যায় পাঁরণত 
করছেন। সুতরাং আমরা আপনাকে কেমন করে জয় করব-_- 

তাব্যন্ত করুন । | 

ভশম্ম বললেন, সত্য কথা যে আমি অস্বধারণ করে থাকলে 
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আমাকে দেবতারাও জয় করতে সমর্থ নন । কিন্তু আমি অস্ব তগ 
করলে তোমার পক্ষের মহারথেরা আমায় বধ করতে সক্ষম। 

অস্রশৃন্য, ভূতল-পাঁতিত, কবচ ও ধ্বজরহিত, পলায়মান, ভণত, স্ত্রী, 
স্তী-পূব পুরুষ প্রভৃতির সঙ্গে আমার যুদ্ধের আভিরহঁচ হয় না। 

তোমাদের মহারথ শিখন্ড। পূর্বে স্তী ছিল- পরে পুরুষ অবস্থা 

প্রাপ্ত হয়েছে । অর্জন যুদ্ধে এই শিখণ্ডীকে অগ্রবতর্ণ করে তণক্ষদ 

বাণ দ্বারা আমাকে আঘাত করতে থেকে ধাবমান হবে । আম 

িখণ্ডীর ওপর কোনো অস্ত্রাধাত করব না। সুতরাং অর্জুন যুদ্ধে 

যর্রবান হয়ে আমার সম্মুখে শিখন্ডীকে স্থাপন করে আমাকে 

নিপাতিত করুক । তাহলেই তোমরা বিজয় লাভ করতে সক্ষম হবে | 

পতন ঘটবে ভন্মের। 

ভঙ্ম পরলোক গমন করার জন্যে কৃতসঙ্কজ্প হয়ে নিজের 

বধের উপায় ব্যস্ত করলে লক্জিত, দুঃ্খত অর্জন কৃষ্ণকে বলল, হে 

কৃষ্ণ ! বাল্যে ধূলি-ধূসাঁরত গ্ান্রে যাঁর ক্রোড়ে উঠে পিতা সম্বোধন 

করতাম--তাঁকে আমি কেমন করে বধ করব 2 বরং তিনি তাঁর 
ইচ্ছানুসারে পাণ্ডবসৈন্য বধ করুন। আম তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করব 
না। এতে আমার জয়-পরাজয়-মৃত্যু যাই হোক না কেন- আমার 

[কছু যায় আসে না। 

কৃষ্ণ অর্জুনকে অপাঙ্গ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করে বললেন, হে 
পৃথানন্দন ! পূবে তুমি ভীম্মবধের প্রতিজ্ঞা করে এখন তা কেন 
ভঙ্গ করবে? ক্ষত্রিয়ের কাছে গ্রাতজ্ঞা রক্ষাই শ্রেন্ঠ ধর্ম । তা থেকে 
তুমি কেন বিচ্যুত হবে-_ বিশেষ করে ভীম্ম খন মৃত্যু কামনা 
করছেন! তুমি কি তাঁর অন্তজব্লা অনুভব করছ না । অধর্মের 

পৃজ্ঞপোষকতা করতে করতে তিনি ক্লান্ত-_জীবনাবমুখ । শান্তন- 
নন্দনকে ক্ষািয়ের মৃত্যু দান করা পরম প.ণ্যকর্ম । তুমি যুদ্ধদুর্মদ 

ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ কুরুপিতামহকে রথ থেকে নিপাঁতিত কর। ভাঁম্মকে 

বধ না করলে বিজয় অসম্ভব । রণক্ষেত্রে তান তোমার পিতামহ 
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নন। তান কুরুসেনাপাঁত--তোমার শু । অতএব বধযোগ্য । 
আম জানি, তান স্বয়ং তোমার হস্তে মৃত্যু কামনা করছেন । 

অর্জন ধীরে ধীরে গান্রোথান করে ভগচ্মের চরণে মস্তক রক্ষা 

করে বলল, হে পিতামহ ! আপনার উপদেশ আমি পালন করব । 

আমার নিষ্ঠুরতার জন্যে আমায় ক্ষমা করবেন । 

দ্রশম দিনের যুদ্ধ 

প্রভাত হল । উভয়পক্ষই আজ উত্তোজত । ভঙ্গ তাঁর বধের 

উপায় ঘোষণা করেছেন । কৌরবপক্ষীয়রা ভশম্মকে রক্ষার জন্য 

কৃতসগকক্প। পাণ্ডবেরা ভীচ্মবধে দ়নিশ্চয়। 

ব্যহবদ্ধ হয়ে উভয়পক্ষের সৈন্যরা যৃদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হল। 

ভীম ও অর্জন 'শিখণ্ডীর চগ্ররক্ষক হল। আভমনয ও দ্রৌপদ"র 
পৃত্রগণ শিখন্ডীর পৃচ্ঠরক্ষক হল। সাত্যক ও চোঁকতান আবার 
তাদের রক্ষক হল। পশ্চাতে পাণ্চালগণের দ্বারা আভরক্ষিত হয়ে 

অবস্থান করল ধঙ্টদযম্ন । অতঃপর যুধিষ্ঠির নকুল ও সহদেবের 

সঙ্গে মিলিত হয়ে সংহনাদে সমরভূমি নিনারদদিত করতে থেকে 
শত্ুসেনার দিকে অগ্রসর হতে থাকলেন । 

অপরপক্ষে ভণঙ্মকে অগ্রবতাঁ করে ধার্তরাম্ট্রগণ এবং তাদের 

পশ্চাতে দ্রোণ ও অন্বরথামা। তাঁদের পশ্চাতে রইলেন কূপ ও 

কৃতবর্মা । 
শ্রমশ শর; হল মহাপমর । 

ভীম্ম দুযেধিনকে বলেছেন--আজই তাঁর আন্তম যুদ্ধ। 
ধশখণ্ডীকে প্রাতহত কর । 'শিখণ্ডীই আমার মৃত্যুর কারণ হবে । 

ভীম্ম জলন্ত আগ্বর মতো পাণ্ডবসৈন্য দণ্ধ করতে থাকলেন । 

শিখণ্ডী ভশম্মকে বাণাঘাত করলে ভীঙ্ম বললেন, শিখণ্ডী তুমি 
আমাকে প্রহার কর বানা কর--আমি তোমাকে প্রহার করব না। 
কারণ পূবে তুমি স্ী ছিলে। পরে পরষে পারবাতত হয়েছ। 
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স্ত্শ-পূর্বদেরও আম অস্নাঘাত কাঁর না। 

দ্ধ শিখণ্ডী বলল, আপনি যে ক্ষব্িয়দের পক্ষে ভয়ঙ্কর তা 
জ্ঞাত হয়েও আজ আম আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করব এবং আপনাকে 

বধ করব। এরপর আপনার যা কতব্য তা করুূন। 

ধশিখণ্ডগর কথা শুনে অর্জনের বোধ হল, ভীঙ্মবধের এঁটই 

মহাক্ষণ । তাই সে শিখণ্ডীকে বলল, আম বাণদ্বারা বিপক্ষদের 

অপসারণ করতে থেকে আপনাকে অনুসরণ করব । আপাঁন ভীম্মের 

দিকে ধাবিত হোন । কৌরবপক্ষীয় বীরগণ আপনাকে স্পর্শও 

করতে পারবে না। আপান শুধু ভীম্মবধে যত্রবান হোন। 

আজ যাঁদ ভপম্মকে নিহত করা সম্ভব না হয় তাহলে বারসমাজে 

আমরা উভয়েই হাস্যাস্পদ হব । 

উৎসাহত শিখণ্ডী ভগম্মকে বধ করার উদ্দেশ্যে গমন করতে 

থাকল । পশ্চাতে অর্জন কৌরবপক্ষীয় মহারথদের ছন্নাভন্ন করে 

?শখণ্ডঈকে অনুসরণ করতে থাকল । 

অর্জন-বাণে িপীড়ত কৌরবপক্ষীয়দের দর্শন করে দুযেধিন 

হহাঁখত স্বরে ভীম্মকে বললেন, হে পিতামহ ! জবলন্ত আঁগুর 

মতো শ্বেতবাহন ও কৃষ্ণসারাথ অর্জন আমার সেনাকে দণ্ধ 

করছে। ৈনোরা চটরর্দকে পলায়নে তৎপর | অর্জনের মতো 

ভগম, সাত্যকি, চোঁকতান, নকুল, সহদেব, আঁভমনদ্য, দ্রোপদীর 

পূর্রগণও আমার বাঁহনণকে নিগৃহাঁত করছে। আপনি শীঘ্র 

আমাদের আশ্রয়স্থল হোন । রক্ষা করুন কুরুসেনা । 

শান্তনুনন্দন ভীম্ম একটু চিন্তা করে বললেন, হে দুযেধিন ! 

আমি প্রতিজ্ঞা করোঁছলাম যে, দ্ধ প্রত্যহ দশ সহস্র শ্ুসেনা নিধন 

করব । সে প্রীতজ্ঞা আম অবশ্যই পালন করে এসেছি। আজও তা 

করব। আর না হয়তো তোমার অন্ন-ধপ পরিশোধ করার জন্যে 

রণক্ষে্ে প্রাণ বিসর্জন দেব । অজ্ঃপর ভাঁম্ম প্রচণ্ড বিজ্মে শ্সেনা 

শ্ংহার করতে থাকলেন- নির্মম, নিষ্টুরের মতো । 
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অর্জুন শিখণ্ডীকে পুনরায় বলল, আপানি ভীম্মকে আক্লমণ 
করূন। আপনাকে শরুপক্ষীয় বীরগণের হস্ত থেকে আমি রক্ষা 
করব । কেউই আপনাকে স্পর্শ করতে সক্ষম হবে না। 

অর্জনের উীন্তিতে উৎসাহিত সকল বারই ভণম্মকে লক্ষ্য করে 
অগ্রসর হতে থাকলেন । তা দর্শন করে কৌরবপক্ষীয় বীরগণও 
পাণ্ডবদের প্রীতিরোধ করতে বদ্ধপারকর হল । 

চোঁকতানের গ্রতিরোধ করল চিন্রসেন ৷ কৃতবর্মা ধূম্টদ্যম্নকে, 
ভারশ্রবা ভীমকে, বিকর্ণ নকুলকে, কপ সহদেবকে, দুর্মখ 
ঘটোৎকচকে, অলম্বূষ সাত্যকিকে, কাম্বোজরাজ সূদাক্ষণ 

আভমনূযকে, অন্বথামা বিরাট ও দ্রুপদকে, দ্রোণ যাঁধান্ঠরকে 
এবং দুঃশাসন অর্জুনকে নিবারণ করল। 

অর্জন এবং দুঃশাসনের মধ্যে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ উপস্থিত হল। 

অর্জন তার সারাথ এবং অশ্বকে হত্যা করল। রথ চুর্ণবিচূর্ণ 

করল। শেষপর্যন্ত দুঃশাসন ভীমচ্মের রথে আশ্রয় নিতে বাধ্য হল। 

ভীহ্মবধ এবং ভীম্মরক্ষার্থে উভয়পক্ষের মধ্যে জীবন-মরণ 

সংগ্রাম সচিত হল। 
এক সময় দ্রোণ রণক্ষেত্রে বিবিধ অমঙ্গলসচচক শব্দ, ঘটনা এবং 

দৃশ্য প্রত্যক্ষ করে পত্র অ*্বথামাকে বললেন, বৎস ! এই সেই 'দিন, 

যে দিনে মহাবল অর্জুন ভখন্মবধের নিমিত্ত গুরুতর চেষ্টা করবে । 

আমার মন অবসন্ন হয়ে পড়েছে । গাঁদকে অর্জন ভীঙ্মের দিকে 
ধাঁবত হয়েছে । সুতরাং তুম প্রধানত স্বর্গলাভকে উদ্দেশ্য করে 

যশ ও জয়লাভের জন্যে গমন কর। রক্ষা কর ভনম্মকে। 

আর এক প্রান্তে ভগদত্ত, কূপ, শল্য, কৃতবর্মা, বিল্দ ও অন-বিন্দ, 

জয়দ্রথ, চি্সেন, বিকণণএবং যবা দ'ষ'ণ- এই দশজন বাঁর ভীমকে 

প্রীতহত. করার চেষ্টা করতে থাকলেন। ভামসেন তাদের তৃণতুল্য 
জ্ঞান করে ব্যথাশূন্য ভাবে 'বচরণ করতে থাকল ॥ অজন অকুস্ছলে 

উপাস্থিত হয়ে ভণমের সম্তোষের জন্যে তার বির্দ্ধপক্ষকে 'তাড়ন 
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করা শুরু করল। ভ্রমশ সুশমা, দ্রোণ, জয়ংসেন প্রমমখ আরও 
কৌরববীর সেখানে উপস্থিত হল ভীম ও অজ'দনকে নিবারণ করার 

জন্যে। 
ক্লুদ্ধ ভীঙ্ম, দুরোধন এবং বৃহদ্বল ভম-অর্জুনের দিকে অগ্রসর 

হলে যৃধাচ্চর, ধ্টদম্র প্রমুখ বীরগণও ভগম্সের সঙ্গে সংগ্রামে 
ব্রত হলেন। জয়-পরাজয় অনিশ্চিত হয়ে উঠল । ভীম্মই আজ 

যুদ্ধের পণ। একপক্ষ ভীচ্মের রক্ষার জন্যে যুদ্ধ করছে । অপরপক্ষ 
তাঁর বধ-ইচ্ছায়। অকাতরে উভয়পক্ষের সৈন্য ক্ষয় হতে থাকল । 

আঁমতপ্রতাপ ভম্ম নিজের জীবনের ওপর শ্রমশই বিরন্ত হয়ে 

উঠছিলেন । এক সময় তিনি 'স্ছুর করলেন যে, তাঁর সম্মখে আগত 

শ্রে্ঠ যোদ্ধাদের আর তিনি বধ করবেন না। অতঃপর 'নিকটবত 

যুধাষ্ঠিরকে বললেন, হে পরমাঁবজ্ঞ যুধাষ্ঠর ! আমি আমার এই 
দেহের ওপর অত্যন্ত বিরন্ত হয়োছ । কারণ বহুকাল যাবৎ আম 
যুদ্ধে প্রাণী বধ করে আসাছি। আমার 'প্রয় কোনও কায" যাঁদ করার 

বাসনা থাকে-_তবে পাণ্সাল ও সজয়গণকে অগ্রবতশ করে আমাকে 

বধ কর। আ'ম মৃত্যু কামনা করাছ। 

ভণম্মের কথা শ্রবণ করে যুধিষ্ঠির ও ধষ্টদযয় পাণ্ডবপক্ষীয় 
সৈন্যদের বললেন, হে বীরগণ, তোমরা ভীচ্মের 'দিকে ধাবিত হও 
এবং তাঁকে যুদ্ধে জয় কর । অর্জুন তোমাদের রক্ষা করবে। শিখণ্ডা 
ও অর্জদনকে অগ্রবতণ করে পান্ডবেরা পুনরায় জীবন-মরণ সংগ্রামে 
ব্রতী হল। অপরপক্ষে ভগম্মকে রক্ষা করার জন্যে কৌরববীরেরাও 

পাণ্ডবদের প্রচণ্ড বেগে আঞ্মণ করল । ভঙ্মই তাদের আশ্রয়স্থল, 
তাদের বিজয়-সম্ভাবনার প্রতাঁক। 

শেষপযন্ত অজন প্রাতপক্ষকে পয্যিদস্ত করে 'শিখণ্ডীকে নিয়ে 
ভীম্মের সম্মুখে উপাস্থিত হল। কৌরবপক্ষীয় বীরেরা ভীষণ বেগে 
অজ্জনের 'দিকে ধাবিত হল। শ্রমে শিখণ্ডী ভণগম্মের নিকটে 
উপাস্হিত হয়ে বহু বাণ দ্বারা ভত্মকে বিদ্ধ করতে থাকল এবং 
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অর্জন- কৌরবসেনাদের । ভম্মও জলধারার ন্যায় বাণবর্ষণ করে 

পা"ডবপক্ষীয়দের নিহত করতে থাকলেন । শুধুমাত্র কৃষসারথি সহ. 
অর্জুন এবং শিখণ্ডী ব্যতীত অন্য কেউই ভীমঙ্মের সম্ম্খে অবস্থান 

করতে পারছিল না । রূদ্রতেজে যেন দর্ণীপ্তময় হয়ে উঠোঁছলেন 
ভীম্ম। 

অর্জুন শিখপ্ডীকে পুনরায় উৎসাহ দান করে বলল, হে বীর! 

আপাঁনই একমান্র যোদ্ধা যে ভাঁম্মবধে সক্ষম! আপনার জন্মই 
ভীষ্মবধের জন্যে । আপনি বধ করুন ভীম্মকে। ফলত শিখণ্ডী 

অজন্র বাণ দ্বারা ভখ্মকে আঘাত করতে থাকল । ভীম্ম শিখণ্ডার 

বাণাঘাত উপেক্ষা করে অর্জুনকে প্রতিহত করতে থাকলেন । 

কুরুক্ষেন্রের রণাঙ্গনে ভী্মরূপ সূর্য এবং অজনর্প সূর্য উজ্জ্বল 

ভাবে জর্লতে থাকল । একই আকাশে দুই সূষ' সকলের দৃষ্টি 
আচ্ছন্ন করে ফেলাছল। 

দেহ, কালঙ্গ, দাসেরক, নিসাদ, সৌবীরদেশীয় যোদ্ধারা 
এবং বাল্হিক, দরদ, প্রতনচ্য, উদ্ীচ্য, মালব, অভীষাহ, শ্রসেন, 
শব, বসাতি, শাল্ব, শক, ভ্রিগর্ত, অম্ব্ঠ, কেকয়দেশীয় সৈন্যেরা 

আঁগ্ুর ওপর পাঁতিত পতঙ্গের মতো অর্জনের ওপর 'নপাতিত হল। 
কিন্তু অন শর নিক্ষেপে তাদের সকলকে প্রাতহত করল । কেউই 
অর্জুনের সম্মুখবতা' হতে পারল না। তারা পলায়ন শুর করল। 

অপরাদকে পাণ্ডবসৈন্য বিনাশকারী ভীম্মকে উভয় সৈন্যদলের 

মধ্যবত্ স্থানে দর্শন করে কৃষ্ণ বললেন, হে অর্জুন ! ভীম্ম যে স্থানে 

অবদ্হান করে পাশ্ডবসেনা দলন করছেন- সেই স্থানেই তাঁকে 
বধ কর। 

অতঃপর অর্জুন বাণবর্ষণে ভ'ম্মকে আচ্ছাদিত করে ফেলল। 

অহন রক্ষা করতে থাকলে শিখণ্ডী বেগে ভীঙ্মের দিকে ধাবিত 

হল। অর্জুন ভীম্মের ধনুক ছিন্ন করল। ভাম্ম পুনরায় অন্য 
একাঁট ধনুক গ্রহণ করলে অর্জুন সেটিকেও ছেদন করল। অগত্যা 
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ভীম্ম অর্জনের প্রাতি একটি শান্ত নিক্ষেপ করলেন । অর্জন 

সোঁটিকেও ছেদন করে ফেলল । 

কৌরবপক্ষণয় মহারথেরা ভঈচ্মের ধনু ছেদন সহ্য করলেন 

না। দ্রোণ, কৃতবর্মা, জয়দ্ুথ, ভূরিশ্রবা, শল, শল্য ও ভগদত্ত_-এই 
সপ্ত মহারথ অত্যন্ত ধ্ুদ্ধ হয়ে অর্জনের দিকে ধাবিত হলেন । তাঁরা 

অলে'িকিক সব অস্ত্র নিক্ষেপ করতে করতে অর্জুনকে আচ্ছাদিত করে 

ফেললেন । চতুর্দিকে প্রলয়কালীন সম্দ্রশব্দের ন্যায় তাঁদের 

কোলাহল শোনা গেল। বধ কর। অর্জনকে বধ কর। সেই 
কোলাহল শ্রবণে পাণডবপক্ষীয় বীরগণও নিশ্চে্ট হয়ে কালক্ষেপ 

করল না । সাত্যাকি, ভঈমসেন, ধৃঙ্টদযমন, বিরাট, দ্ুপদ, ঘটোৎকচ ও 

আভমনুয এই সপ্ত মহারথ কৌরবমহারথদের নিবারণ করার জন্যে 

অগ্রসর হল । এই সময় অর্জন কর্তৃক রক্ষিত শিখণ্ডা ছিন্ন-কার্মক- 
ভণীঙ্মকে তাড়ন করল। ভীশচ্ম বারংবার ধন:ক গ্রহণ করতে থাকলেন 

- অর্জুন বারংবার তা ছেদন করতে থাকল । 

ভীষ্ম চিন্তা করলেন, কৃষ্ণ কর্তৃক পাশ্ডবেরা যাঁদ রাক্ষত না 

হত-তাহলে তান একাকীই পাণ্ডবপক্ষকে বিনাশ করতে 
পারতেন । কৃষ্ণ সমস্ত লোকেরই অজেয়। সুতরাং 'তাঁন দুশট 

কারণে আর যুদ্ধ করবেন না। এক-_পাণ্ডবদের অবধ্যত্ব, দুই-_ 
শিখপ্ডীর ভূতপ্ব" স্তীত্ব। পিতা তাঁকে দটি বর দান করোছলেন। 
এক, ইচ্ছামতত্যু ৷ দুই, অবধ্যত্ব। 

ভীম্ম যেন আকাশপথে খাঁষগণকে প্রত্যক্ষ করতে পারলেন । 
তাঁরা বললেন, তুমি উত্তম সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছ। তুমি আই কর। 

যুদ্ধ-ইচ্ছা পরিত্যাগ কর। তোমার জীবনের আন্তম লগ্ন আগত । 
এই সময়ে শিখণ্ডী এবং অর্জন বহুতর বাণে ভাঁত্মকে বিদ্ধ 

করল । অন্য সহম্ত্র সহন্ত্র যোদ্ধাও ভ৭ম্মের প্রাত বাণ নিক্ষেপ করতে 
থাকল। তখনও অক্লান্ত-যোদ্ধা ভীম্ম শর দ্বারা শতুগণকে বিদ্ধ, 
করতে থাকলেন । 
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শিখণ্ড'র নিক্ষিপ্ত বাণসমূহ' ভীঙ্মকে পাঁড়ত করতে পারছিল 
না। শ্রুদ্ধ অর্জুন পুনরায় ভগম্মের ধনুক ছেদন করল। একই 
দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি ঘটতে থাকল । ভীম্ম শেষপয'স্ত আর অর্জুনকে 
আঁতন্রম করতে পারলেন না। অর্জুন যেন তার বিগত ক্লীবত্ব 

পারত্যাগ করে দুজয়্-দুঃসহ হয়ে উঠেছে । প্রিয় অর্জুনকে 

উত্তোৌজত হতে দর্শন করে আনন্দিত হয়ে উঠলেন ভণম্ম ৷ 

এক সময় ভাঙ্ম বাণাঘাতে জজণারত হয়ে দুঃশাসনকে বললেন, 

পাণ্ডবপক্ষের এই মহাবীর অর্জহনকে স্বয়ং ইন্দ্রুও জয় করতে পারেন 

না। আমিও পারছি না। পারবও না। আমার শান্ত নিঃশেষ 

হয়ে আসছে। 

এই অবসরে অন শিখণ্ডীকে অগ্রবতাঁ করে অব্যাহত গাঁততে 
ভশম্মকে বিদ্ধ করতে থাকল । তখন অর্জুনের তীক্ষ; বাণে বিদ্ধ 

হতে থেকে ভশম্ম দুঃশাসনকে পুনরায় বললেন, এ বাণসকল 

1শখণ্ডীর নয়-_অর্জনেরই ৷ মর্মছেদনকারণ, দৃঢ় বম্ভেদী এই 

সকল বাণ আমাকে মুষলের ন্যায় আঘাত করছে । এ সকল বাণ 

বজ্জুদণ্ড সমান, বজ্রবেগসম্পন্ন ও দূর্ধষ'। গদা ও পাঁরঘের ন্যায় 

দঢ়স্পর্শ । যমদৃতের ন্যায় আগত এই বাণগীলি আমার প্রাণ বিনাশ 
করছে। এ বাণসকল শিখণ্ডীর নয় । হতে পারে না। এ বাণ- 

সকল অর্জনেরই | 
ভীম্ম পুনরায় অর্জুনের প্রাতি একটি শান্ত নিক্ষেপ করলেন। 

অর্জন তা অর্েশে ছেদন করল । তারপর ভগজ্ম, হয় মৃত্যু নাহয় 
বিজয়-_ চিন্তা করে বর্ম ও স্বর্ণথচিত তরবারি ধারণ করলেন। 

ফিল্ত তান অবতরণ করতে না করতে অর্জুন ভীঙ্মের বর্মকে 
শত খণ্ডে ছেদন করে ফেলল । | 

যুধান্ঠর সৈন্যদের আহ্বান জানালেন, তোমরা সকল দিক 

থেকে ভব্মের দিকে ধাবিত হও। অতঃপর সেই অজ্ত সৈন্য 
চতুর্দক থেকেই ভীম্মের প্রাত অন্দর নিক্ষেপ করতে থাকল । 
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'কৌরবেরাও যথাশান্ত ভণন্মকে রক্ষা করতে সচেন্ট হল। কিন্তু শ্রমে 
অর্জন-নিক্ষিপ্ত তীক্ষ7? অস্রসমূহ দ্বারা পাঁড়ত হয়ে তারা 

পলায়ন করতে থাকল । তব ভশীম্ম শত-সহম্্র শতুসেনাকে বধ 

করে রণাঙ্গনে অবস্থান করতে থাকলেন প্রদীপ্ত সূর্যের মতো । 

অসংখ্য বাণে তাঁর শরীর বিদ্ধ হয়েছিল-_দু'অঙ্গুলি পাঁরামত 
স্থানও অক্ষত ছিল না। 

এইভাবে সূর্যাস্তের কিছ পূর্বে কৌরবদের সম্মুখে, অর্জনের 

তাক্ষ7? বাণাঘাতে, ক্ষতাবক্ষত দেহে ভীম্ম রথ থেকে পূর্ব মুখ হয়ে 

পাঁতিত হলেন । তাঁর দেহ অজন্্র বাণে আচ্ছাদিত থাকায় তা ভূমি 
স্পর্শ করল.না । 

রথচ্যুত ভশম্ম 'সদ্ধান্ত নিলেন এখন দক্ষিণায়নের কাল । সতরাং 

তিনি উত্তরায়ণের 'দিনই দেহত্যাগ করবেন । এই সিদ্ধান্ত ঘোষণা 
করে ভশম্ম নীরব হলেন । 

ভশঙ্মের পতন-সংবাদ রণভূমিতে প্রচারিত হতেই যুদ্ধ পাঁরত্যন্ত 
হল। উভয়পক্ষের সেনাগণ ভীম্মকে দর্শন করার জন্যে ধাবিত হল 

হায় হায় শব্দে! শনু-মিত নিাবিশেষে ধ্ন্দনের রোলে ব্যাপ্ত 
হল কুরুক্ষেত্র । দুঃশাসনের মূখে ভীম্মের নিধন-বার্তা শ্রবণ করে 

দ্রোণ মছিত হয়ে পড়লেন । পরে চৈতন্যলাভের পর, যুদ্ধ স্থগিত 
করে ভণম্মের দিকে ধাবিত হলেন । -হায় কুরুকুলপাঁতি! হায় 
শান্তন:নন্দন ! 

ক্রমে পাণ্ডব ও কৌরবগণ শরশব্যায় শায়িত ভীম্মকে আঁভবাদন 
করে শোকগ্রস্ত হয়ে অধোবদনে অবস্থান করতে থাকল । 

এক সময় ভাঁম্ম তাদের কল্যাণ-সংবাদ 'জিজ্ঞাসা করার পর 

বললেন, তাঁর মস্তক নরালম্ব অবস্থায় রয়েছে । একাঁট উপাধানের 

প্রয়োজন ৷ কেউ ব্যবদ্থা করুক। 

রাজগণ আপন আপন শিবির থেকে উত্তম সব উপাধান আনয়ন 
করলেন, কিন্তু ভশম্ম সবগুৃলিকেই প্রতাখ্যান করে 'বললেন, 
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শরশধ্যার উপয্যন্ত উপাধান এ নয়। পুথানন্দন অর্জুন কোথায় ? 
এন অগ্রবতর্শ হলে তান বললেন, হে ধনগ্রয়! এই বীরশব্যার 

উপযুস্ত উপাধান দান কর আমাকে । একমান্র তুমিই এই উপাধান 
দান করতে সমথ | 

অশ্রুপূর্ণ নয়নে অর্জন গান্ডীব ধারণ করে তিনটি বাণ 

আভমান্তিত করল । তারপর ভগচ্মের প্রাতি সম্মান প্রদর্শন করে 

গাণ্ডীব নিক্ষিপ্ত সেই তিনটি বাণ দ্বারা ভণচ্মের মস্তক উন্নত করে 
তুলল। ভীম্ম অত্যন্ত সন্তুষ্ট হলেন । বললেন, তুমি বার্থ হলে 
তোমায় আম অভিসম্পাত দান করতাম । হে রাজগণ ! অর্জন 

প্রদত্ত উপাধান আপনারা দর্শন করুন! উত্তরায়ণ পর্যস্ত এই 
শয্যায় আম শায়ত থাকব । সুতরাং আপনারা এই স্থানে পারখা 
খনন করে দিন। উত্তরায়ণের পবিত্র দিনে আমি দেহত্যাগ করব । 

দুর্যোধনের আদেশে শল্য উত্তেলনে নিপুণ কিছ? বৈদ্য 

উপাঁস্হত হলে ভগম্ম বললেন, হে দূর্যোধন ! 'চাকৎসকদের দান 

ধ্যান দ্বারা সন্তুষ্ট করে বিদায় কর। আমার আর চিকিৎসার 

প্রয়োজন নেই। ক্ষান্রয় ধর্মের পরম গ্াঁতিই আমি লাভ করেছি। 

এই বাণগুলির সঙ্গেই আমাকে দগ্ধ কোরো । সেই হবে আমার 

উপযুন্ত সৎকার । 

অতঃপর সায়ংকাল উপাঁস্হত হলে কৌরব ও পাণ্ডবেরা ভীম্মকে 

1তনবার প্রদক্ষিণ করে আঁভবাদন জানাল । এরপর আপন আপন 

শাবরে প্রত্যাবর্তন করল। গপ্রহ্রবেম্টিত ভীম্ম শরশব্যায় ধ্যানমগু 

হলেন । 
প্রভাতে কৌরব এবং পাণ্ডবগণ পুনরায় ভশম্মের সম্মুখে 

উপাস্হত হয়ে অবস্হান করতে থাকল । 
শান্তনুনন্দন ভীম্ম আপন বেদনা ধৈর্গণে নিরদ্ধ রেখে 

বললেন, জল । তখন ক্ষব্রিয়েরা সকল দিক থেকে নানাবিধ খাদ্য- 
দ্ুব্য ও শীতল জলগূর্ণ কুম্ভ উপাঁস্হত করল । তাসপব দর্শন করে 
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ভীম্ম বললেন, বৎসগণ ! আম এখন মনুষ্যকুলের ভোগ্যবস্তু' 
গ্রহণে সমর্থ নই । আম স্বর্গীয় জলপানের ইচ্ছা কার । অর্জন 

কোথায় ? 

অর্জুন অগ্রবত হলে ভশম্ম বললেন, হে গাণ্ডীবধন্ধা অর্জন ! 
তোমার বাণাঘাতে আমার শরীর দগ্ধ হচ্ছে। মম সন্তপ্ত। 

শরীরে নিদারুণ যাতনা । আমাকে জল পান করাও । আমার 
তৃষ্ণা নিবারণ কর। 

_-তাই হোক পিতামহ ! অর্জুন রথে আরোহণ করে গাণ্ডীব, 
আকর্ষণ করল ॥ তারপর ভগম্মকে প্রদক্ষিণ করে মন্ত্রপাঠ করল। 

অতঃপর একটি উজ্জ্বল বাণের সঙ্গে পজন্যাস্ন সংযুন্ত করে ভাীম্মের 

দক্ষিণ পাশ্বের ভূতল বদ্ধ করল । ছু পরেই শীতল অমৃততুল্য 

এবং স্বগীকয়সৌরভ ও আস্বাদয্ত্ত নির্মল জলধারা মোঁদনী ভেদ 
করে উঠতে থাকল । সেই জলধারা পান করে ভীম্ম পরম তৃপ্ত 

হলেন । 

এরপর ভীঙ্ম দুষেধিনকে বললেন, হে রাজা দুষেধিন ! পাণ্ডবদের 

প্রতি ক্লোধ পরিত্যাগ কর । জগ্তের কোনো লোকই অজদনের মতো 

কার্ধ করতে পারে না। আগ্বেয়, বারুণ, সৌম্য, বায়ব্য, বৈষব, 

এন্দ্র, পাশুপত ও ব্রাহ্ম প্রীতি অস্ত্র এবং ধাতা, বিশ্বকমা, সূর্য 
ও যমের অস্ত্র মরতলোকে একমাত্র কৃষ্ণ ও অর্জনেরই জ্ঞাত, 

অন্য কারও নয়। 

বৎস দুষেধিন! যুদ্ধে তুমি অর্জুনকে জয় করতে সমর্থ হবে. 

না। সুতরাং অর্জুনের সঙ্গে শীঘ্র সন্ধি কর । মহাবাহদ কৃষ্ণ যে 

পর্যন্ত অযূধ্যমান রয়েছেন- তারই মধ্যে তোমাদের সন্ধি হোক। 

অর্জন যে পর্যস্ত তোমার সমুদয় সেনা বিনম্ট না করে_তারই 
মধ্যে তোমাদের সম্ধি হোক । যুদ্ধে ষে সব রাজগণ এবং তোমার 

ভ্বাতগণ এখনও জাঁবিত রয়েছে--তারই মধ্যে সান্ঘ হোক। 
ষ্াধাচ্ঠিরের হ্ুদ্ধ নয়ন যে পর্বস্ত তোমাদের দগ্ধ না করে--তারই: 
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মধ্যে সান্ধ হোক । ভীম, নকুল ও সহদেব যে পর্যস্ত তোমার সেনা- 
[বিনাশ না করে-তারই মধ্যে সাম্ধ হোক। আমার মত্যুতেই 
যুদ্ধের শেষ হোক । সন্ধি করে শান্ত হও । অবশিষ্ট রাজগণ এবং 

তোমার অবশিষ্ট ভ্রাতাগণ জাঁবিত থাকুক । তুমি প্রসন্ন হও । 

পাণ্ডবদের অধরাজ্য দান কর, তাঁরা ইন্দ্রপ্রন্থে গমন করুক। 
আমার বিনাশেই প্রজাদের শান্ত হোক ৷ রাজারা প্রীতি সহকারে 

পরস্পর মিলিত হোক । পিআ প্রকে, মাতুল ভাগিনেয়কে, ভ্রাতা 

ভ্রাতাকে লাভ করূক। যাঁদ তুম দুব্শীদ্ধবশত আমার এই কালো- 

[চিত উপদেশ অস্বীকার কর তবে পাঁরণামে অনুতাপ ভোগ করবে । 

এই রণক্ষেন্ই তোমাদের সকলের জীবনের আঁন্তম বলে জ্ঞাত হও । 

ভীম্ম অতঃপর ধ্যানমগু হলেন । 

ভীম্মের কোনো উপদেশই দুষেধিনের মনঃপুত হল না। 

ভীম্মকে নীরব হতে দেখে অন্যান্য সকলের সঙ্গে সেও শিবিরে 

প্রত্যাবতন করল । 

সকলে আপন আপন শাবরে গমন করলে অঙ্গরাজ কর্ণ ভীম্মকে 

দর্শন করতে এল । 

[ অপ্রাসাঙ্গক হলেও একথা বলা অঙ্গসত হবে না যে, কাব্যের 

দক 'দয়ে বা কাহিনশর দিক দিয়ে ভঈম্ম-কর্ণ কথা বেশ মম্যান্তক 
এবং সংম্দর সন্দেহ নেই। কিন্তুয্যান্তর দিক দিয়ে একটু অন্ভুত 
বলে বোধ হয়। 4 

এখানে ভীম্ম কণণকে তার জল্ম-পারচয় দান করে বললেন, 
কর্ণ কি জানে যে, কেন তান সর্বদাই কর্ণকে 'িদ্বেষের দৃম্টিতে 
দেখেছেন ঃ ভীম্মের ঘ্ান্ত হচ্ছে, কর্ণের জল্ম-পরিচয় তান 
জানতেন বলে তিনি কর্ণের তেজহানি ঘটাবার জন্যে নিষ্ঠুর কথা 
বলতেন, যাতে সে বুদ্ধ সম্পর্কে উৎসাহী না হয়। আসলে তিনি 

'তাকে ভালবাসেন । কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, সবদীর্ঘকালে 'তাঁন কর্ণের 
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কতটুকু তেজহানি ঘটাতে পেরেছেন 2 তেজহানি ঘটাবার অর্থ 
পাণ্ডবাঁবরোধিতা থেকে কর্ণকে নিরস্ত করা । তা তান কখনই 

পারেন নি। দঢ্যতসভায় কর্ণকে তান কোনো িরস্কারই করেন 
নি। করলে দ্রৌপদী লাঞ্ছিতা হত না। 

সাঁত্যই যার্দ ভীম্ম কামনা করতেন যে, কণ" পাণ্ডবদের 

[বপক্ষে যেন না যায়, তবে কর্ণের জন্মসত্য তিনি সবসমক্ষে 

কেন প্রচার করেন নি? করলে হয়তো অসংখ্য ক্ষান্য়জীবন 

ধ্বংস হত না । দুযেধিন কণের শান্তর ওপর নিভ'র করে ভগচ্ম, কৃষ্ণ 

প্রীতি সকলের সাম্ধর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে গেছে । দুযেধিনকে 

ধনিরস্ত করার একমান্র উপায় ছিল কর্ণের জন্মসত্য প্রকাশ 
করে দেওয়া । যাঁদ সত্যই ভখম্ম কর্ণের জন্মবৃত্তান্ত জ্ঞাত হতেন, 

তবে কর্ণ সম্পর্কে সত্য গোপন করার জন্যে ভঈছ্মের কুরুকুলপ্রীতির 

ওপরেই আমাদের সন্দেহ জন্মে । প্রকৃত সত্য যাঁদ তিনি জানতেন 

তবে কুরুকুলের হিতের জন্যে তা প্রকাশ করেন নিকেন? 
কর্ণকে তান বলছেন, বাণে, অন্য অস্ত্রে, দ্রুত অস্রনিক্ষেপে, 

অন্রশান্ততে তুমি মহাত্মা কঃ ও অর্জুনের তুল্য। কিন্তু কিছু 

আগেও তিনি বলেছেন কৃষ্ণ ও অর্জন অপরাজেয় । তাদের তুল্য 

বীর জগতে দুললভ। তাঁরা সর্বশস্নাবদ! 
কণ' বীর নিশ্য়-_কিন্তু নিশ্চয় অর্জুনের তুল্য নয়। কারণ 

রণাঙ্গনে অজছনের সঙ্গে তার বহহবার সাক্ষাৎ হয়েছে । কিন্তু 

অর্জনকে সে পরাজত করতে পারে নি। অর্জনই একমাত্র 
যোদ্ধা যে কখনও রণভূ ত্যাগ করে নি ( ভাঙ্মের কথা স্বতন্ত্র )। 

কর্ণ সবসময়ে আত্মশ্রাঘা করে এসেছে যে, সে অজ্€নকে বধ 

করবে এবং দুষেধিন তা ব*বাসও করত ॥ অথচ দ্রোণাচার্য ঘখন 
যুধিষ্ঠিরকে বন্দী করার ষড়যন্ত্র করে অ্জিনকে মূল রণভূমি থেকে 

দূরে সারয়ে দেওয়ার পাঁরকজ্পনা করেন, এই বীর কণই তখন তা 

সমর্থন করে প্রাতবাদ করে নি। অর্থাৎ সে-ও জানত যে অর্জদনের 
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উপাস্থীততে যূধাম্ঠরকে বন্দী করা অসম্ভব। তার কোনো 

বরত্বই সেখানে কার্ধকরী হবে না। 

দ্রোণ পর্বে আমরা দোঁখ শরণাপন্ন কৌরবগণ কর্ণকে আহবান 
করেছে। লোকমুখে কর্ণ ভীম্মের পতন-সংবাদ লাভ করে । তখন 

স্বভাবসুলভ আত্মশ্নাঘা করে য্দদ্ধসাজে স্জিত হয়ে কর্ণ যাত্রা 

করে এবং পাঁথমধ্যে ভীম্মকে দর্শন এবং প্রণাম নিবেদন করে। 

সেখানে ভ৭ম্ম তাকে তার জন্ম-পারচয় সংঙ্কাস্ত কোনো কথাই 
বলেন নি। সুতরাং ভশম্ম-কর্ণ সংবাদও যে প্রক্ষিপ্ত সে বিষয়ে 

কোনও সন্দেহ নেই । ] 

দ্রোণপর্ব 

শান্তনুনন্দন ভীম্মের অবর্তমানে কৌরবপক্ষীয়েরা কর্ণের 

ওপরেই নিভর করে প্রাণ করার জন্যে তাকে আহ্বান করল । কণও 

এই 'দিনাটির অপেক্ষাতেই 'ছিল। সে যৃুদ্ধসাজে সাঁচ্জত হয়ে 

ব্ণক্ষেন্রের উদ্দেশ্যে যাত্রা করল। পাঁথমধ্যে শরশ্যায় শাঁয়ত 

ভপগম্মের চরণবন্দনা করে যুদ্ধের অন:মাত প্রার্থনা করল। 

অতঃপর কর্ণের পরামর্শে আচার্য দ্রোণকে কৌরববাহিনশর 
সেনাপাঁত নিষ্যন্ত করা হল। কারণ তিনি ব্লাহ্ধণ, সকল ক্ষাননিয়ের 

অস্বগ্র?, দক্ষ, অত্যন্ত সমরকুশলা, কর্তব্যপরায়ণ এবং নীতিজ্ঞ । 

(তিন সেনাপাতির পদ অলঙ্কৃত করলে কুরূসৈন্যের সকলেই তাঁকে 
সমর্থন করলেন। সকলেই আনান্দত হয়ে চিন্তা করলেন যে অর্জন 
কখনই পূর্ণবলে দ্রোণের 'বিরহদ্ধে সংগ্রাম করবে না। সুতরাং 
কৌরবদের জয় সুনিশ্চিত । 

দ্রোণ সৈনাপত্য স্বীকার করলেন। 

তারপর সল্তুষ্ট হয়ে দুষেধিনকে 'তাঁন বললেন, কৌরবশ্রেষ্ঠ 
ভশচ্মের পর তুমি আমাকে সেনাপাঁত' পদে বরণ করে সম্মানিত 
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করেছ। বল, তোমার কোন অভাঁষ্টকার্য সম্পাদন করব ? 

দুযেধিন বলল, হে আচার্য! জাবত যুধাম্ঠরকে আমার 
কাছে আনয়ন করুন । 

বিস্মিত দ্রোণ বললেন, বধ নয়, বন্দী? কেনঃ তুমি কি 

চিন্তা করছ যে আম যাঁধান্ঠরকে বধ করব না । নাকি ধম'রাজের 

শন্দু নেই বলে তুমি তার বধ কামনা কর না? নাক তুমি তাঁকে 
তাঁর রাজ্যের অরধাংশ প্রত্যর্পণ করতে চাও ? 

দুষেধিন তার মনোভাব গোপন করতে পারল না। সে 

বলল, ধ্বীধাচ্ঠরকে বধ করলে যুদ্ধে আমার জয়লাভ হবে না। 

কারণ তাঁর অন্য ভ্রাতারা আমাদের বধ করবে সুনিশ্চিত । কিন্তু 
সত্যবদ্ধ যুধাষ্ঠরকে. আনয়ন করে যদ প্নরায় দ্তক্রণড়ার 

আয়োজন এবং বনবাসে প্রেরণ করতে পার তবেই আমার বিজয় 

দীর্ঘস্ছায়ী হবে। 
তখন দ্রোণ তাঁর বর দানের মধ্যে অসঙ্গাত রেখে বললেন, অর্জন 

যাঁদ যুধাষ্ঠরকে রক্ষা না করে তবে যুধিষ্ঠির ধৃত হয়েছে বলেই 
বোধ কর। অতএব যে কোনো উপায়ে যুদ্ধভাম থেকে অর্জজনকে 
অপসারণ কর। 

পাণ্ডবদের ওপর প্রোণের দূবলতার কথা অজ্ঞাত ছিল না 
দুষেধিনের | তাই দ্রোণের প্রতিজ্ঞার স্হায়িত্ব সম্পাদন করার জন্যে 

সে দ্লোণের প্রাতজ্ঞার কথা প্রচার করল। উদ্দেশ্য, যাতে দ্রোণ 

পশ্চাদপসারণ করতে না পারেন এবং যথারণীতি তা পাণ্ডব শিবিরে 

এসেও পেশছাল। য্যাধাঙ্ঠর দ্রোণের উদ্দেশ্যের কথা জ্ঞাত হয়ে 

£নকে বললেন, তুমি আমার 'নিকটে অবস্থান করে বুদ্ধ কর-_- 

যাতে দ্রোণ কোনও সুযোগ লাভ না করেন । 

অর্জন অভয় দান করে বলল, হে ধর্মরাজ! আমি জাঁবিত 
থাকতে কেউই আপনাকে স্পর্শ করতে পারবে না- বন্দী করা তো 
দূরের কথা! আপা মিথ্যা আশঙ্কা করবেন না। 
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এরপর উভয়পক্ষের ব্যহবদ্ধ সেনা পরস্পরের মুখোমুখি হল । 
দ্রোশ যুবার মতো আঁমতশান্ততে পাণ্ডবসৈন্য সংহার করতে 

থাকলেন । 'বপরীতে পাণ্ডব-মহারথেরাও কৌরব-মহারথদের 

[বিপর্যস্ত করতে থাকলেন এবং তাঁদের প্রচণ্ডতায় কৌরবপক্ষের 

সেনারা ক্রমে পলায়ন শুর করল। সংগ্রামকে বশীভূত রাখার জন্যে 

কর্ণপূত্র বৃষসেন অগ্রসর হল । নকুলপনর শতানীক তাকে প্রা তরোধ 

করল । লোমহষণ যুদ্ধ শুর হল। 

অপরাদকে দ্রোণের সঙ্গে যুধান্ঠরের প্রচণ্ড সংগ্রাম শুরু হয়ে 

গেল। দ্রোণ যুধিন্ঠরকে বন্দী করার জন্যে কমশ নিকটবত হতে 

থাকলেন । দ্রোণকে প্রাতিহত করার জন্যে বিরাট, দ্রুপদ, কেকয়- 

দেশীয় পণভ্রাতা, সাত্যাক, শাবি, পাণ্াযালদেশীয় ব্যাঘদত্ত ও 
বলবান সিংহসেন দ্রোণকে সাম্মলিতভাবে আধ্বমণ করলেন । 

দ্রোণ সিংহসেনকে বধ করলেন । দ্লোণের আফ্কমণে য্যাধান্ঠরের 

প্রাতরক্ষা চূর্ণ হয়ে গেল । কোৌরবপক্ষ প্রাত মুহূর্তে আশা করতে 
থাকল যে দ্রোণ সাফল্য লাভ করতে যাচ্ছেন । ধম্'রাজ বুধাষ্ঠর 

বন্দী হবেন। 

হঠাৎ দুস্তর মৃতদেহ পার হয়ে চরম বিভশীষকার মতো অর্জুন 
এসে উপাস্হত হল। অর্জনের শরজালে চতুর্দিক অন্ধকার হয়ে 

এল। সূর্যও অন্তাচলে গমন করল। দ্রোণ সেই দিনের মতো 

যুদ্ধসমাপ্ত ঘোষণা করতে বাধ্য হলেন। তাঁর আশা অপূর্ণ 
রয়ে গেল। ূ 

1বপক্ষগণকে যুদ্ধে অনিচ্ছক দর্শন করে অজনও হ্দ্ধসমাপ্তি 
ঘোষণা করল । উভয়পক্ষের শঙ্খধ্রনির মাধ্যমে যুদ্ধ সমাপ্ত হল। 

1শাঁবরে প্রত্যাগমন করে দ্রোণ দুযেধিনকে বললেন, হে রাজা ! 
কৃষ্ণ ও অর্জুন যে অজেয় আজকের যুদ্ধই তার প্রমাণ । কোনও 

যোদ্ধা যা্দ অ্ছনকে আহ্বান করে মূল রণভূমি থেকে অন্য কোথাও 

অপসারণ করে, সেই অবসরে আম যুঁধান্ঠরকে বন্দী করতে পারি । 
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নচেৎ সম্ভব নয়। অর্জুনের উপস্হিতিতে এই কর্ম দেবতাদেরও 

অসাধ্য । 

ন্রিগত“দেশীয় রাজা সুশম এবং তাঁর ভ্রাতারা তখন বলল,উত্তম ! 
হয় পৃথিবী অজুনশুন্য হোক আর না হয় ব্রিগর্তশূন্য । আমরা 

অজনকে অন্যত্র আহবান করে বধ করার প্রতিজ্ঞা করলাম । হে 

আচার! আপাঁন আপনার প্রাতশ্রাতি পালনের সুযোগ লাভ 
করবেন । 

অর্জন ব্রিগর্তরাজের আহ্বান শ্রবণ করে ঘুধিষ্ঠরকে বললেন, 

হে মহারাজ ! কেউ আমাকে যুদ্ধে আহ্বান করলে আমি প্রত্যাখ্যান 

করতে পারি না। প্রত্যাখ্যান করা আমার রীতি নয়। আম 

'ন্রগর্তরাজের আহবান স্বীকার করব । 

যুধান্তঠর বললেন, হে অর্জুন ! দ্রোণের প্রাতজ্ঞার কথা স্মরণ 

রেখে তুমি যথাকর্তব্য কর । তোমার অনুপাঁস্হতির সুযোগে দ্রোণ 
প্রবল হয়ে উঠবেন । 

অর্জন বলল, হে ধর্মরাজ ! পাণ্চালবখর সত্যাঁজং আপনাকে 

রক্ষা করবে। যাঁদ সত্যজৎ নিহত হয় তবে আপনারা কোনও 

প্রকারেই আর দ্রোণের সঙ্গে যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকবেন না । দ্রোণকে 

পাঁরত্যাগ্গ করে অন্যন্র গমন করবেন । 

পরে রান্রি প্রভাত হলে যুধাণ্ঠর অর্জুনকে যুদ্ধে গমন করার 

অনুমতি দান করে আশাীবাদি করলেন, বিজয়ী হও। '্রিগর্তদের 

'বনাশ করে প্রত্যাবর্তন কর । 
ক্ষুধার্ত সিংহের মতো অর্জন ভ্রগত'দের উদ্দেশ্যে যাত্রা করল। 

সুশমরি সংশপ্তকবাহিনী (নারায়ণী সেনা ) অর্জুনকে একাকী 
আগমন করতে দেখে প্রবল আনন্দ প্রকাশ করল। 

অর্জুন 'স্মিত হাস্যে কৃষ্ণকে বলল, আজ 'ন্রিগতদেশীয় ভ্রাতারা 

মরণ-আনন্দে উল্লাস প্রকাশ করছে। অতঃপর অজদন দেবদের 

ধন করল। সেই মহাশব্দে সংশগ্তকবাহিনগ উল্লাস বিস্মৃত হয়ে 
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পাষাণের মতো নিশ্চল হয়ে গেল আতঙ্কে । তারা অনুভব করল, 
অজঁন নয়_স্বয়ং মৃত্যু এসে উপাস্থৃত হয়েছে । যুদ্ধ শুরু হল। 

সুশমা, সুরথ, সৃধম্মা, সুবাহয ও সুধনহ একযোগে পণভ্রাতা 

অর্জহনকে আশ্মণ করল । 

অর্জুন প্রথমেই সুধমর্কে নিহত করল । তারপর আবশ্রান্ত 

বাণবর্ষণে সেই বিশাল বাহনীকে সংহার করতে থাকল। 

সংশপ্তকেরা হত, হন্যমান, পাঁতিত ও ঘূরণ্ণিত হয়ে আর্তনাদ করতে 

থাকল । 

অপরাঁদকে দ্রোণের বিরুদ্ধেও প্রবল সংগ্রাম শুরু হল । দ্রোণ 

গরুড়-ব্যহ রচনা করে অগ্রসর হলেন । সত্যজিৎ দ্রোণকে প্রতিরোধ 

করল। প্রবল যুন্ধের পর সত্যজিত নিহত হলে ঘ্াধান্ঠর অর্জুনের 

উপদেশ মতো দ্রোণকে পাঁরত্যাগ করে গেলেন, পাণ্ডবপক্ষীয় বীর- 

গণ দ্রোণকে বেষ্টন করল । ফ্ু্ধ দ্রোণ পাণ্ডাল, মৎস্য, কেকয় ও 

সংপ্জয়গণকে আলোড়িত করতে থাকলেন । 
ভগম প্রমুখেরা দ্রোণকে প্রতিহত করার জন্যে অগ্রসর হলে 

শ্রেচ্চ হস্তিযুদ্ধাবশারদ ও পাঁরচালক মহাবীর ভগদত্ত তাঁর হস্তীর 
সাহায্যে পাণ্ডবসৈন্য দলন করতে থাকলেন । দর রণাঙ্গনে 

সংশপ্তকবাহিনীকে নিমূল করতে করতে আকাশের ধলিঝড় এবং 
হস্তীর বৃংহণ অর্জুনের মনোযোগ আকর্ষণ করল । চিন্তান্বিত 

অর্জুন কৃষ্ণকে বলল, হে কৃষ্ণ! নিশ্চয়ই ভগদত্ত হস্তীর দ্বারা 
পা'্ডবদের মাঁথত করছে । আমরা দু'জন ব্যতীত আর কেউই 
ভগদত্তরকে নিবারণ করতে সমর্থ নয়। অতএব ভগদত্ত যেখানে 

রয়েছে সেখানেই চল। ভগদত্তকে যমালয়ে প্রেরণ করে আবার 
আমরা প্রত্যাবতন করব । 

কন্তু অবাঁশষ্ট সংশপ্তকেরা অর্জননকে যম্ধে আহবান করতে 
থাকলে অর্জন তাদের বিরুদ্ধেই সংগ্রাম করতে থাকল । আত দ্ুত 
অর্জন সশর্মর আরও কয়েকটি ভ্রাতাকে নিহত করে-_সৃশমর্কে 
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আচ্ছন্ন অবস্থায় রেখে ভগদ্তের উদ্দেশ্যে যাততা করল। অর্জনের 
সেই প্রবল বেগ কৌরবপক্ষের কোনও যোদ্ধাই প্রাতিহত করতে 

পারল না। জ্বলন্ত আঁগ্শিখার মতো অর্জুন ভগদত্তের 'দিকে 
ধাঁব . হল। হ্বমে রথ ও হস্তীর ভয়ঙ্কর সংগ্রাম উপস্থিত হল। 

ক্রুদ্ধ অজন নাতিদীর্ঘ যুদ্ধের পর আতি বিশাল ও ভীষণ হস্তী 

সহ ভগদত্তকে নিহত করল । 

ভগদত্ত নিহত হুল ভয়শুন্য পাণ্ডবেরা দ্রোণের বিরুদ্ধে 

পুনরায় সর্বশান্ত প্রয়োগ করল । অর্জন অবশিষ্ট সংশপ্তকদের 
যমলোকে প্রেরণ করার উদ্দেশ্যে পুনরায় গমন করল । 

কিন্তু দ্রোণ প্রবল ভাবেই বিরাজ করতে থাকলেন । অজনহশীন 

পাণ্ডবেরা কেউই দ্রোণের রুদ্র রুপের সম্মুখে অবস্থান করতে 

পারছিল না। দ্োণ নিমমভাবে পাণ্ডবসৈন্য সংহার করে 

চলোছিলেন । 

ইত্যবসরে অন সংশপ্তকদের জয় করে ভ্রোণের নিকটবতী 

হল। মুহূর্তে ঘুদ্ধের চিত্র পরিবর্তিত হল অর্জুন-বাণে। 

আতঙ্কে আঁস্থর হয়ে উঠল কৌরবসেনারা । পলায়মান কৌরব- 

সৈন্যেরা কর্ণের শরণাপন্ন হল। হে কর্ণ! ন্রাণ কর। কর্ণ ও 

অজু্ণনের সংগ্রাম শুরু হল 15 কমে আগ্মাশিখা রূপী অর্জুন কর্ণেরই 
সম্মুখে কর্ণের তিন ভ্রাতাকে বধ করল। অসহায় ভাবে কর্ণ তা 

দর্শন করল। 

মে সূ্ঘ অস্তাচলে গেলে সেই 'দিনকার মতো যুদ্ধ পারিত্যন্ত 
হল। ক্লান্ত যোদ্ধারা আপন আপন শিবিরে প্রত্যাবত'ন করল। 

ম্তেরা শাঁয়ত রইল রণভাঁমর বুকে । 

রানিতে বিষ দুযেধিন দ্রোণকে অনুযোগ করে বলল, হে 

আচার্ধ! আপাঁন বর দান করেও বিপরীত কায" করছেন! সন্দিখ 

দুষেধিনের সেই একই অনুযোগ । 
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দ্রোণ বললেন, হে রাজা! অজন রক্ষা করলে দেব, দানব, 

যক্ষ, রক্ষ _ন্রিভুবনের কেউই হযাঁধগ্ঠিরকে বন্দী করতে সক্ষম নয়। 
যুদ্ধাবজয় অর্জনের অজ্ঞাত ও অসাধ্যও কিছ নেই । তোমরা 

মূল রণক্ষেত্র থেকে অর্জনকে অপসারণ কর, আম পুনরায় 
চেষ্টা করব। 

পরাদন প্রাতে পুনরায় অবশিষ্ট সংশপ্তকগণ অর্জুনকে য্দ্ধে 

আহ্বান করল. অর্জনও তাদের আহ্বান স্বীকার করে সংশপ্তক- 

[নধনে গমন করল । অর্জন মূল রণক্ষেত্র থেকে অপসারিত হলে 

দ্রোণ চষ্কবনযহ রচনা করে অগ্রসর হলেন । 
ভীম, সাত্যকি, চোঁকতান, ধূঙ্টদুযম্ন« নকুল, সহদেব প্রভৃতি 

পাণ্ডব-বীরেরা সেই ব্যহ ভঙ্গ করার জন্যে ধাঁবত হল । 'িন্তু সেই 

ব্যহ ভেদ করা সকলের পক্ষেই অসম্ভব হল। দ্রোণ সংহার মূর্তিতে 

পাণ্ডবসেনা ধ্বংস করতে থাকলেন । অর্জুনহণীন পাণ্ডবেরা 

হাহাকার করতে থাকল । 

অতঃপর য্ধাষ্ঠর বীর আভমন্যর শরণাপন্ন হলেন । আঁভমনত্য 
বলল, হে জ্যে্ঠতাত ! আমি ব্যহ প্রবেশের উপায় জানি! কিন্তু 
1বপদকালে নিগ“ত হবার কৌশল জানি না। 

তখন বুধাঁন্ঠর বললেন, তুম ব্যহ ভেদ করলে তোমার পশ্চাতে 

আমরা সকলেই সেই ব্যহে প্রবেশ করব । যুদ্ধে তুমি অর্জুনতুল্য। 

তোমাকে রক্ষা করতে থেকে আমরা সকলেই তোমাকে অনুগমন 

করব । 

অতঃপর আঁভমনন্য সারথিকে ব্যহ আঁভমুখে রথ চালনার আদেশ 
করল । সারাঁথ আঁভমনন্যকে নিষেধ করল । হে কুমার ! এই দুঃসাহস 
উচিত হবে না। কিন্তু আভমনন্য তা অগ্রাহ্য করল।-তা হয়না 

সারাথ। পিতার দায়ত্ব আজ আমার ওপর আর্পত হয়েছে । 
পাণ্ডবকুল সঙ্কটে । তাদের ঘ্রাণ করা আমার কত'ব্য । 

আঁভমনয্য দ্রোণের সম্মুখেই ব্যহ. ভেদ করে ভেতরে প্রবেশ 
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করে সংহার মূর্তি ধারণ করল। মৃর্তিমান যমের মতো ব্হমধ্যে 
সে বিচরণ করতে থেকে অকাতরে কৌরববীরদের বধ করতে 
থাকল। ক্রমে দুযেধিনের সঙ্গে আভমনয্যর প্রবল সংগ্রাম শুরু 
হল। দ্রোণ বললেন, হে মহারাথগণ ! আপনারা রাজাকে রক্ষা 
করদন। দ্রোণের আদেশে বহহ সংখ্যক মহারথ আঁভমনহ্যকে বেন্টন 
করে অস্ত্াঘাত করতে থাকল । 

আঁভমনন্য কণকে আহত করে অম্মক রাজপুত্র, সুষেন, 
দীর্ঘলোচন ও কুণ্ডভোদ নামক মহারথদের নিপাত করল । শল্য 
আভিমনদ্যর বাণাঘাতে মৃছ'ত হল। শল্যের কনিষ্ঠ ভ্রাতা নিহত 
হল। কৌরবপক্ষে কোলাহল ডীরখত হল । দুঃশাসন প্রাতরোধ 
করতে অগ্রসর হলে সে-ও আহত ও মৃত হল। ধ্বংসের দেবতার 
মতোই আঁভমনত্য বিরাজ করতে থাকল । 

অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে দুযেধিন কর্ণকে উত্তৌজত করল। 
কিন্তু বৃথা! আঁভমনন্য কর্ণকে পরাস্ত করে দ্রোণের দিকে ধাবিত 
হল। প্রাতিরোধকারশ কর্ণদ্রাতা নিহত হল। আহত কণ' 
যুদ্ধক্ষেত্র থেকে অপসৃত হল। কষ্ণার্জন-শিষ্য বালক আভমনয্য 
রুদ্রের মতো শন্রুসেনা সংহার করতে থাকল অপ্রাতহত ভাবে । 

অপরাদিকে আভমনয্যর অনুসরণকারী পাণ্ডববধরদের [নবারণ 
করল জয়দ্ুখ । সোঁদন যুদ্ধে জয়দ্ুথ আবিশ্বাস্য ভাবে বারত্ব প্রকাশ 
করতে থাকল ! অন্যাঁদকে যমরাজের মতো আঁভমনূ্য কৌরব- 
বীরদের একক রথে শ্রমাগত বধ করা অব্যাহত রাখল । 

এক সময় আভমনন্য দুযেধিনপ্যত্ত্র লক্ষমণকে বধ করল । তখন 
দুযেধিনের আদেশে দ্রোণ, কূপ, কণ” অ*্ব্থামা, বৃহদ্বল ও কৃতবমা 
আঁভমনদ্যকে বেষ্টন করলেন। প্রবল সংগ্রামে অভিমনহ্য ছয় 

মহারথকে বিপর্যস্ত করে তুলল একক রথে। সর্বকালের এক 
স্মরণীয় এ যুদ্ধ। 

কৌরবপক্ষের মহাবীরগণ এক-এক করে আঁভমন্যুর হস্তে নিহত 
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হতে থাকলে শকুনি দুষেধিনকে বলল,.এস! আমরা সকলে 
[মালতভাবে আভমননযকে বধ করি! নচেৎ অর্দনপুত্রই পৃথক 
পৃথক ভাবে আমাদের সকলকে বধ করবে । প্রত্যাগত কণ'ও 

দ্রোণকে একই কথা বলল । -_সাম্মালত আধ্লমণ: 

আভিমনযর বীরত্বে মুখ্ধ দ্রোণাচার বললেন, এ বালক মহা 

তেজস্বী এবং পরাক্রমশালী । আভমনুযুকে রথহীন, কবচহনীন ও 

অস্ত্হীন করা সম্ভব না হলে ওকে বধ করাও অসন্ভব। হে মহাবীর 

কর্ণ! যাঁ্দ সমর্থ হও, ওকে পশ্চাৎ থেকে আঘাত কর ৷ অস্রধারী 

আঁভমনন্য অবধ্য, অপরাজেয় । 

কর্ণ অতঃপর হাীনভাবে পশ্চাত থেকে আঁভমনন্র ধন ছেদন 

করল। দ্রোণ আভমনুযর অন্বগুলিকে, কূপ নারথকে বধ 

করলেন । তখন নিদ় দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ, অশ্বথামা, দুযেধিন ও 

শকুান--এই ছয় মহারথ ধনুহীন আঁভমন্যর ওপর 'নন্মম ভাবে 

বাণবর্ষণ করতে থাকলেন । অসহায় অভিমনন্যু খড়া ও চর্ম ধারণ 

করে ভূতলে অবতরণ করল ॥ আভিমনন্যর চক্ষু আভমানে অশ্রুপূর্ণ । 

মহারাথদের নীতিহীন নির্মম আচরণে সে স্তাম্তত। দ্রোণ 
আভমনহ্যর খড়া ছেদন করলেন । তখন ক্রোধে উন্মত্ত আভমনয্যু 

একাট রথচন্ক উত্তোলন করে দ্রোণের দিকে ধাবিত হল। - এস! 

হীন ব্রাহ্মণ, ধর্ময্দ্ধ কর । সেই চক্কও বিনষ্ট হল। আঁভমাননী 
আভমনহ্য তখন গদা ধারণ করে অন্বামার দিকে ধাবিত হল। 

গদা দ্বারা অভিমনন্য অ*্বথামার রথের অন্ব ও পচ্ঠ সারগিদ্বয়কে 
বধ করে রক্তান্ত বাণাবন্ধ দেহে সমরভূমিতে বিচরণ করতে থাকল । 

সেই সময় দুঃশাসনের প্র উত্তিষ্ঠমান ক্লান্ত আভিমনত্যকে গদা 
দ্বারা মস্তকে আঘাত করল। -হায় পিতা ! হায় জ্যেন্ঠতাত ভীম ! 

আর্তনাদ করে অভিমনহ্য সমরভূমিতে লাটয়ে পড়ল । তখন ছয় 
মহারথ যোদ্ধা সদর্পে বালক আঁভমন্যকে বধ করে বারত্বের, 
পরকাচ্ঠা. চ্ছাপন করল। 
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আঁভমনহ্য নিহত হলে পাণ্ডবসৈন্যেরা যাঁধাষ্ঠরের সম্মুখেই 
পলায়ন করতে উদ্যত হলে যৃধিচ্ঠির বললেন, মহাবীর অভিমনহ্যর 
কথা স্মরণ করুন । সে ভাত হয়ে পলায়ন করে নি, প্রবল বৃদ্ধের 

পর ক্ষান্য়কাম্য স্বর্গলোকে গমন করেছে । আপনারা কেন ভাত 

হচ্ছেন 2 আমরা শন্লুগণকে অবশ্যই জয় করব। আজ মহারণে 

বালক আভমনহ্য যে দণ্টান্ত স্থাপন করেছে তা যে কোনও ক্ষত্বিয়ের 

পক্ষে শ্বাঘার বস্তু । তার জন্যে শোক করা উচিত নয়। সে 

বীরোচত ধামে গমন করেছে । সৈন্যের প্রত্যাবর্তন করল ঠিকই । 

কিন্তু যুদ্ধের সেই উন্মাদনা রইল না'। 

ফ্মে সন্ধ্যা আগত হলে উভয়পক্ষের সেনাদলই রূধিরসিন্ত 
অবস্থায় আপন আপন 'শাবরের উদ্দেশ্যে প্রস্হান করল। 

সন্ধ্যাকালে শিবিরে বীরগণ কর্তৃক পাঁরবোন্টিত হয়ে যুধিষ্ঠির 
আভিমন্যর জন্যে বিলাপ করতে থাকলেন । শোক ডীচত নয়--তবু 

শোক আর কণ্ঠরোধ করল ! 

মহাষ কৃষদ্বৈপায়ন এলেন ৷ যুধাচ্ঠরকে মৃত্যু সম্পর্কে নানান 

উপদেশ প্রদান করে তান বিদায়ও নিলেন । তবুও আঁভমনন্যহণীন 

পাণ্ডবশিবিরে শোকস্তব্ধতা বিরাজ করতে থাকল । 
সেই সময় অর্জুন সশংপ্তকগণকে সংহার করে বিজয়ীর বেশে 

প্রত্যাবর্তন করছিল নিজের শিবিরে । কিন্তু যুদ্ধজয় করার পরও 
তার মন যেন আশপ্কিত । সে কৃষ্ণকে বলল, হে কেশব! আমার 

হৃদয় আশাঁঞ্কত হচ্ছে । শরীর যেন অবসন্ন । চতুর্দকে নানান 
দুললক্ষণ প্রত্যক্ষ করাছ। কেন আমার হদয়ে অশুভের ছায়াপাত 

ঘটছে 2 মহারাজ যুধাচ্ঠরের কুশল তো ? 
কৃষ্ণ সান্বনা দিয়ে বললেন, হে অর্জন ! নিশ্চয় কুশল । কেন 

বৃথা আশাঙ্কিত হচ্ছ ঃ সামান্য কোনো অনিষ্ট ঘটে থাকতেই 
পারে। 

৭১ 



কম্তু শিবিরের নিকটবতাঁ হয়ে তাঁরা দেখলেন, শিবিরে 
মাঙ্গলিক তৃর্যধবনি শঙ্খধবনি সব কিছুই নীরব ।, তাঁদের দর্শন করে 
যোদ্ধারা অধোমুখে সরে যাচ্ছে। অন্য দিনের মতো কেউই 

স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে যুদ্ধসমাচার বণনা করার জন্যে আগ্রহ বোধ 

করছে না। 
আশাঁঞ্কত অর্জুন পুনরায় কৃষ্ণকে বলল, হে কৃষ্ণ! আত্মীয় 

স্বজনেরা কেন আকুল ? বিরাট প্রমুখ মাননীয়রা জরীবত রয়েছেন 

তোঃ হাস্যমূুখ আঁভমনন্যই বা কোথায়? কেন সে স্বাগত 
জানাবার জন্যে উপাস্হত নয় ? 

অতঃপর তাঁরা শিবিরে প্রবেশ করে মূহ্যমান ভ্রাতাদের এবং 

আভমনহ্যহশীন অন্য সকলকে দর্শন করে বিহ্হল ভাবে বলল, 

আভমনয্য কোথায় 2 শুনেছিলাম, দ্রোণ আজ চগ্রব্যহ নিমাণ করে- 

ছিলেন । আঁভমন্য ব্যতীত আপনাদের অন্য কেউই সেই ব্যহ ভেদে 

অক্ষম । কিন্তু প্রবেশের কৌশল সে জ্ঞাত হলেও নির্গমনের কৌশল 
তার অজ্ঞজাত। আঁভমনদ্য সেই ব্যহে প্রবেশ করে সমরভূমিতে 
শয়ন করে নিতো? নিশ্চয়ই তাই ঘটেছে । বলুন সে কি করে 
[নিহত হল ? কৃষ্ণের তুল্য মহাবীর আভমনহ্যর নিধন কেমন করে 

সম্ভব হল? হায়! আমার প্রায় পুত্র! সহভদ্রার 'প্রয় পৃত্ন ! 

[িনয়ী, কর্তব্যনিষ্ঠ, মহাবীর, সান্দর, সুচারু আঁভমনহ্যর যাঁদ 

দর্শন না পাই তবে আমিও যমলোকে গমন করব । হে 

মহারাজ ! মহারথ অভিমনন্যু নিশ্চয়ই নিঃসহায় অবস্থায় বারংবার 

আমাকে স্মরণ করোছিল সাহায্যের জন্যে! কর্ণ কৃপ, দ্রোণ 

প্রভৃতির বাণাঘাতে জঙ্জারত আঁভমনন্য নিশ্চয়ই চিন্তা করাছল, যাঁদ 
পিতা এসে তাকে রক্ষা করেন । হে কৃষ্ণ! আমার হৃদয় নিশ্চয়ই 
পাষাণ তৃল্য--তাই এখনও বিদীণ হচ্ছে না । আম সুভদ্রাকে কী 

বলব? দ্রৌঁপদণ আর উত্তরাকে কী বলব? আম অহঙ্কারী 
ধার্ত'রাম্ীদের সিংহনাদ শ্রবণ করেছিলাম । য্ুধ্ৎস্ যে কৌরবদের 
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ধনন্দাবাদ করাছিল-_-। কৃষ্ণ তাও শুনোছিলেন। যুযুৎস তখন 

বলাঁছল, আপনারা অর্জহনকে জয় করতে না পেরে একটি বালককে 
জয় করে গর্ব প্রকাশ করছেন ! ধিক! এ আপনাদের আনন্দের 

সময় নয়_-শোকের সমর-_-কারণ আপনারা নিশ্চয়ই আপনাদের এই 
পাপকার্ষের ফল লাভ করবেন । হে কৃষ্ণ! যুদ্ধক্ষেত্রে তম কেন 

আমাকে তখন এসব কথা বল নি? তাহলে আমি তখনই সেই সব 
মহারথদের দগ্ধ করে ফেলতাম । 

অর্জুন পুন্রশোকে বিলাপ করতে থাকায় কৃষ্ণ তাকে শান্ত করার 

জন্যে বললেন, হে অর্জুন শান্ত হও! আঁভমনয সকল ক্ষত্িয়ের 

কাম্য বারগাঁত প্রাপ্ত হয়েছে । যুদ্ধে বীরগণের মৃত্যুই ধ্ুব। 

আভমনয আপন ধর্ম সম্পন্ন করে বীরলোকে গমন করেছে । তার 

জন্যে শোক কোরো না। তোমার তো কিছুই অজ্ঞাত নয়। তুম 
বরং শোকস্তব্ধদের আশ্বস্ত কর । তুমি বিলাপ করলে এদের কী 

হবে? কে সান্ত্বনা দেবে ? 
অর্জুনের শোকাবেগ কিছ শান্ত হলে সে যুধা্ভঘরকে অশ্রু 

ভারাষ্লান্ত কণ্ঠে বলল, হে মহারাজ! আঁম আভমনহ)বধের বৃত্তান্ত 
শ্রবণ করার ইচ্ছা করি । আমি যাঁদ পূর্বে জানতাম যে, পাণ্টাল ও 

পাণ্ডবেরা আমার পূত্রকে রক্ষা করতে অসমথ* হবে, তবে আমিই 
তাকে রক্ষা করতাম । আপনারা পুরুষকারহীন । পরাফ্কমহীন । 

কারণ আপনাদের সম্মহখেই তারা আভমনুদকে নিহত করেছে । 

আমি আপনাদেরই ওপর মহারাজ ধ্যাধাম্ঠরকে রক্ষা করার দায়িত্ব 
অর্পণ করে নির্গত হয়েছিলাম । ছি! 

অর্জনের এই ধক্কারধৰানর প্রাতবাদ করতে কেউই সক্ষম হল 
না। কৃষ্ণ ও বুধাম্ঠির ব্যতীত কেউই তার ভীষণ মূর্তির দিকে 

দৃষ্টিপাত করতেও পারছিল না। 

অতঃপর যূুধাষ্ঠরই আঁভমন্যূবধ বৃত্তান্ত ব্যস্ত করতে থাকলেন । 

“হে অজ্থন ! দৈব অনুগৃহীত জয়দ্রথ আশ্চর্য রকমে আমাদের 
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সকলকে নিবারণ করেছে । আমরা তাকে অতিষ্রম করে অভিমনদ্যর 
পশ্চাতে ব্যহমধ্যে প্রবেশ করতে সফল হই নি। 

যুধিষ্ঠিরের মুখে অভিমনহ্যর অভূতপূব বীরত্বগাথা এবং তার 
নিধনবর্ণনা শুনে অর্জহন “হা পাত্র! বলে ভূতলে পাঁতিত হল। 
তারপর এক সময় অশ্রুপূর্ণ বিকৃত স্বরে যুধিচ্ঠিরকে বলল, আমি 

প্রতিজ্ঞা করাছ, জয়দ্রথ যাঁদ প্রাণভয়ে ধাত'রাষ্ট্রদের আজই পারত্যাগ 

না করে তবে কালই আম তাকে বধ করব । জয়দ্রুথ যাঁদ আপনার, 
কৃষ্ণের বা আমার শরণাপন্ন না হয় তবে কালই তাকে বধ করব । 

জয়দ্রথই বালক আঁভমনযর বধের কারণ । কাল রণক্ষেত্রে কেউ যাঁদ 

জয়দ্রথকে রক্ষা করতে অগ্রসর হয়-_তাঁরা যাঁদ দ্রোণ বা কৃপও হন 

তবু আমি তাঁদের ক্ষমা করব না। কাল যাঁদ সযাস্তের মধ্যে 

জয়দ্রথকে বধ করতে ব্যর্থ হই তবে জলন্ত চিতায় আম আত্মাহুতি 

দেব। কাল জয়দুথ যাঁদ স্বর্গমর্ত-পাতালেও আশ্রয় নেয় তবুও 

আমার গাণ্ডীব িস্ত বাণসমূহ তার মস্তক ছেদন করবে । 

প্রীতিন্জঞা উচ্চারণের পর অর্জুন গাণ্ডীবে টঙ্কার ধ্ৰান করল। সেই 

মহাশব্দ গগনস্পশ? হল । কৃষ্ণ পাণ্যজন্য ধ্ৰান করলেন- অর্জুন 

দেবদত্তের | 

পাণ্ডবপক্ষে মহাসিংহনাদ উঠল । সেই ভীষণ শব্দ কৌরব- 

শাবরকে আতগ্কিত করে তুলল । 

গৃণ্চচরেরা অঙ্জনের সেই ভীষণ প্রতিজ্ঞার কথা জয়দ্ুথকে 
জানালে সে ভীত, সন্দ্রস্ত হয়ে দুযেধিনের শাবরে গমন করল । 

তারপর দুষেধিনকে বলল, হে রাজা! কাল অর্জন আমাকে বধ 

করার প্রাতজ্ঞা করেছে । আপনারা অনুমতি করুন, আমি কুরুক্ষেত্র 

ত্যাগ কার । কারণ আমি এখনই মত্যুকে আহবান করতে ইচ্ছুক 
নই । কিংবা যাঁদ আমাকে রক্ষা করার অভয় দান করতে পারেন-- 
তবে আমি অবস্থান করতে পারি। 
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জয়দ্ুখকে আশ্বস্ত করে দূযষেধিন বলল, হে সিম্ধ্রাজ ! 
আপাঁন বৃথাই ভীত হচ্ছেন । আমি এবং কর্ণ, 'চিত্সেন, 'বাবংশাতি, 
ভূরিশ্রবা, শল, শল্য, বৃষসেন, প্রুমিত্র, জয়, ভোজরাজ, কাম্বোজ- 

রাজ সূদক্ষিণ, সত্যব্রত, বিকণ” দূরমুখ, দুঃশাসন, সুবাহ' কলিঙ্গ- 

রাজ, বিন্দ ও অনবীবন্দ, দ্রোণ, অশ্বথামা এবং শকুনি প্রমূখ সমস্ত 

বীরগণ আপনাকে পারবেষ্টন করে যুদ্ধে গমন করব। আপাঁন 
নাশত হোন। অর্জন আপনাকে স্পর্শও করতে পারবে না। 

ফলে কালই অর্জুনের জীবনের আঁন্তম দিন। জ্বলন্ত চিতায় সে 

আত্মাহুতি দেবে । অ্জনহন পাণ্ডব-_পাণ্ডবই নয়। ফলে বিজয় 
আমাদের শিয়রে । আপাঁন নিভ"য়ে অবস্থান করুন | 

অপরাদকে কৃষ্ণ অজনকে মৃদু ভর্খসনা করে বললেন, তুমি 

কাল জয়দ্রখবধের প্রতিজ্ঞা করেছ, তা শ্রাথনগয়, সন্দেহ নেই। 

কিন্তু সকলের সঙ্গে পরামর্শ করেই তোমার এই ভীষণ প্রাতিজ্ঞা 

করা উচিত ছিল। তোমার শান্তর বিষয়ে কেউই সন্দিহান নয়। 
সান্দিহান সময়ের বিষয়ে । অপর পক্ষের মহারথেরা জয়দ্রথকে রক্ষা 

করার চেষ্টা করবেন। তাদের সকলকে পরাজিত করে জয়দ্রথের 

সম্মুখে উপস্থিত হওয়া _সময়সাপেক্ষ ব্যাপার । শুধু তাই নয়-_ 

প্রায় অসাধ্য এই কর্ম! আমাদের ফি অসহায়ভাবে জ্বলন্ত চিতায় 

তোমার আত্মাহৃতি দর্শন করতে হবে ? 

অর্জন তখন বলল, হে কৃষ্ণ! তুমি আমার সারাথ । গাস্ডীব 

আমার ধনূক । তোমার সখা অর্জুন এক যোদ্ধা । এই জগতে কোন 
যুদ্ধ আম না জয় করতে পারি? তুমি জয়দ্ুথকে নিহত বলেই 

মনে কর। তুম আমাকে উদ্বুদ্ধ কর কৃষ্ণ ! 

অজনের ভশষণ প্রাতজ্ঞায় উৎক্ঠিত পান্ডবপক্ষের কেউই 
রাতে সুনিদ্রা লাভ করতে পারলেন না। মধ্য রানে কৃ জাগরিত 

হয়ে দারুককে আহবান করে বললেন, হে দারুক! আঁভমনন্যর 
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শোকে আচ্ছন্ন অর্জন ভীষণ এক প্রাতজ্ঞাকরে বসেছে । এই 

সংবাদ বিপক্ষ 'শাবরেও পেশছেছে। সূঁতরাং আগামীকাল 
দুযেধিন জয়দ্রথকে জীবিত রাখার জন্যে তার এগারো অক্ষোহিণণ 
সেনাকেই নিয়োগ করবে । কৌরবপক্ষের মহারথেরা একন্রিত হয়ে 
জয়দ্রথকে রক্ষা করার জন্যে নিশ্চয়ই আপ্রাণ চেষ্টা করবেন । অথচ 
অর্জনের জয়লাভ একান্ত প্রয়োজনীয় । কারণ ব্যর্থ হলে সে 
জলন্ত চিতায় প্রাণত্যাগ করবে । এ য.দ্ধ-বাহভূত সম্পূর্ণ নতুন 
এক পারাস্থত। অর্জুনকে যে দ্বেষ করে- সে আমাকেও দ্বেষ 

করে। যে অঙ্জনে প্রিয়-সে আমারও প্রিয় । অর্জনকে কাল 

সফল করে তুলতেই হবে । প্রয়োজন হলে আঁমও অস্ত্র ধারণ করব । 

এতে আমার প্রাতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না। কারণ যে যুদ্ধে আমি 

অযুদ্ধমান থাকব বলে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম- এ যৃদ্ধ সে যু্ধ 

নয়। আত্মঘাতী হওয়ার হাত থেকে অর্জুনকে রক্ষা করার জন্যে 

এই যুদ্ধ । অতএব দারূক ! তুমি আমার গরুড়ধ্বজ রথকে প্রভাতে 
প্রস্তুত রাখবে । 

দারুক বলল, হে কৃষ্ণ! আপনি কেন বথা চিন্তা করছেন ? 
শ্বাপান যার সারথি- সে কি কখনও পরাজিত হতে পারে ? তব 

আপান নিশ্চিন্ত থাকুন । আপনার আদেশ আম পালন করব । 

ক্রমে দুঃসহ রাব্রর অবসান হয়ে প্রভাত হল। 

যুধিষ্ঠির প্রস্তুত হচ্ছিলেন। দ্বারপাল এসে নিবেদন করল, 

হে মহারাজ! বৃফ্নন্দন কৃষ্ণ আগমন করেছেন । তিনি আপনার 
দর্শনাকাক্কষী । 

কৃষ্ণ কক্ষে প্রবেশ করে যুধিষ্ঠিরকে প্রণাম করলেন এবং আসন 

গ্রহণ করে কুশল প্রশ্ন বিনিময় করলেন। শ্লমে ভীম, মহারাজ 
বিরাট, ধূঙ্টদুম্ন, চেকিতান, সাত্যকি, চোঁদরাজ, ধৃষ্টকেতু, মহারাজ 
দুুপদ, 'শিখণ্ডী, নকুল, সহদেব, কেকয়গণ, যুষুৎসহ, উত্তমোজা, 
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যুধামনন্য, সুবাহ ও দ্রৌপদশীর পণ্চপূত্র এসে উপাস্থিত হলেন। 

সকলের উপাঁস্থীতিতে যাঁধান্ঠির কৃষ্ণকে সম্বোধন করে বললেন, 

_হে কৃষ্ণ! দেবতারা ইন্দ্রকে অবলম্বন করে য্দ্ধে জয় ও স্থায়ী 
সুখ প্রার্থনা করে। আমরাও তোমাকে অবলম্বন করে বৃদ্ধ 

স্থায়ী সুখ ও জয় কামনা করি। তুমি আমাদের রাজ্যনাশ, নিবসিন 
ও নানাবিধ দুঃখকম্টের কথা সমস্ত কিছুই জ্ঞাত আছ। আমরা 
একান্তভাবে তোমার অধীন। তাই অর্জনের প্রতিজ্ঞা যাতে 

সফল হয়-_তার জন্যে তোমার যা যা করণীয় তাই কোরো ৷ রণ- 

ক্ষেত্রে যুদ্ধরত রথীর প্রধান ও একমান্র অবলম্বন সারথি । তৃমি 

বঞ্চবংশীয়দের যেমন সমস্ত বিপদ থেকে রক্ষা কর- আমাদেরও 

তাই কোরো- এই আমার প্রার্থনা । 

কৃষ্ণ তখন জলদগম্ভীর স্বরে বললেন, হে পখানন্দন ! 

অজনের মতো ধনূর্ধর ভ্রিভুবনে কেউ নেই। আপনি নিশ্চিত 

হোন, অজদিন তার অভণম্ট লাভ করবে । আজ সে জয়দ্রথকে 
[নিশ্চয়ই আভমন্যুর পথেই প্রেরণ করবে, এতে কোনো সন্দেহ নেই। 

এই কথোপকথনের অবকাশে যুদ্ধসাজে সাঁঞ্জত অর্জন এসে 

যুধাষ্ঠরকে অভিবাদন জানাল । হ্াধাষ্ঠির অর্জুনকে গাঢ় আলি- 

ঈন করলেন এবং আশীবদি করে বললেন, হে অজন! কৃষ্ণ 
যের্প প্রসন্ন, তাতে তোমার বিজয় সহীনাশ্চিত। 

অতঃপর কৃষ্ণ, অর্জন ও সাত্যাকি অন্যান্য বীরগণের সঙ্গে 

শিবির থেকে নিজ্ক্ান্ত হলেন। 
কৃষ্ণ অর্জনের রথ স্জিত ও প্রস্তুত করে রেখেছিলেন । কৃষের 

আহ্বানে অর্জুন রথে আরোহণ করল! কৃষ্ণ ইন্দ্র-সারথ মাতাঁলর 
মতো অন্বরজ্জ, ধারণ করলেন। তারপর জয়দ্রথবধের উদ্দেশ্যে 
কুরুসৈন্যের দিকে রথ পাঁরিচালনা করলেন । 

গমনপথে পার্ববতাঁ সাত্যাককে অর্জুন বলল, হে শাম্বত- 
নন্দন! জয়দ্ুথকে বধ করা যেমন আমার কর্তব্য ধমরাজকে 
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রক্ষা করাও আমার পরম কর্তব্য। আমার পাঁরবর্তে আজ তুমি 
ধর্মরাজকে রক্ষা কর। আমি জানি যুদ্ধে, তুমি কৃষ্ণের তুল্য । 
তোমার রক্ষা করা--আমার রক্ষা করা একই কথা । তোমাকে 

ছাড়া আম আর কারও ওপর নিভর করতে পারিনা । অথচ 

যেখানে কৃষ্ণ থাকবে না, আমও থাকব না, সেখানেই বিপদ 

ঘটার সম্ভাবনা রয়েছে। 

সাত্যকি বলল, হে অর্জুন তুমি নিশ্চিত হয়ে জয়দ্থবধে 

অগ্রসর হও । আম জী বত থাকতে ধর্মরাজকে কেউ স্পর্শ করতে 
পারবে না। 

দ্রোণ চক্লাশকট নামক ব্যহ নিমণি করলেন। সেই ব্যহের 

পশ্চাদভাগে পদ্ম" নামে একাঁট গভ'ব্যহ এবং সেই পদ্মব্যহের 

অভ্যন্তরে সূচ নামে একাঁট গৃগ্তব্যহ নিমণি করোছিলেন দ্রোণ। 

কৃতবর্মা সেই সূচীব্যহের সম্মহখে রইল । সূচীব্যহের এক পাশ্বে 

এক বিশাল সৈন্যদলে পাঁরবোন্টত হয়ে জয়দ্ুথ অবস্থান করতে 

থাকল । দ্রোণাচার্য রইলেন চক্লব্যহের সম্মুখে । তাঁর পশ্চাদভাগে 

ভোজরাজ। 
অর্জন আর কৃষ্ণ শঙ্খধবান করে শব্দের ভ্রাসিত করলেন। 

অতঃপর অর্জুন বলল, যোদকে হাঁস্তবাহনশ সহ দুর্মর্ণ রয়েছে 
সেই দিকে রথ চালনা কর। আমি হাস্তসৈন্য ভেদ করে কৌরবদের 
মধ্যে প্রবেশ করব । 

জলধারার মতো বাণবর্ষণে প্রলয় রচনা করে অহন ব্যহের 

অভ্যন্তরে প্রবেশ করল। দুঃশাসন সম্মখ-সৈন্যদের অবস্থা দশন 

করে অর্জুনকে প্রাতরোধ করার জন্যে অগ্রসর হল। 

অর্জন প্রাতিরোধকারী হস্তিবাহিনগকে অকাতরে যমলোকে 

প্রেরণ করতে করতে অগ্রসর হতে থাকল । অর্জুন-শরে পাঁড়িত ও 

ব্যাথত দঃশাসন দ্রোণের শরণাপন্ন হল। 

অন এরপর দ্রোণকে লক্ষ্য করে অগ্রসর হল। ব্যহের সম্মথে 
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উপস্থিত হয়ে কৃষেের অনুমাঁত কলমে জোড়হস্তে দ্রোণকে সে নিবেদন 
করল, হে আচাষ! আপানি আমার মঙ্গল কামনা করুন । আপনার 

অনুমতিক্মেই আম কৌরববাহিনীর মধ্যে প্রবেশের ইচ্ছা করি। 
গৌরবে আপনি আমার পিতৃতুল্য । সম্মানে ধর্মরাজের সমকক্ষ এবং 

প্রীতিতে কৃষের সমান। আমি আপনার অশ্বথথামার মতোই 
পৃত্রতুল্য। আপা জয়দুথকে বধ করার প্রাতিজ্ঞা রক্ষা করতে আমায় 

সাহায্য করুন । 

দ্রোণ হাস্য সহকারেই বললেন, হে অর্জন ! আমাকে জয় না 

করে তৃমি প্রবেশ করতে সক্ষম হবে না। 

অতঃপর দ্রোণ ও অর্জুন সংঘর্ষে লিপ্ত হলেন । নিষ্পক্িহাীন 
সংঘর্ষ দর্শন করে কৃষ্ণ অর্জুনকে বললেন, অবথা কালক্ষেপ করা 

উঁচত নয়। বর্তমানে দ্রোণকে পাঁরত্যাগ্গ করে যাওয়াই আমাদের 

উচিত কর্তব্য । 

অর্জনও কৃষ্ণের কথার যৌঁন্তকতা স্বীকার করে দ্রোণকে 

প্রদক্ষিণ করে অগ্রসর হল । 

দ্রোণ হাস্য সহকারে পূনরায় বললেন, হে অন! তুমি না 
যুদ্ধে শত্রুকে জয় না করা পযন্ত স্থান ত্যাগ কর না! 

অর্জুন বলল, হে ব্রাহ্মণ! আপাঁন আমার গুরু শন নন । 
আমিও আপনার শিষ্য পূত্রতুল্য। তাছাড়া জগতে কে আপনাকে 

পরাজত করতে পারে 2 আমি তো নই-ই ! 
অর্জুনকে প্রাতিরোধ করার চেষ্টা করল কৃতবর্মা, শ্রুতায়ধ এবং 

জয়। দঙ্গে অজস্র সৈন্য এবং হতাবশিম্ট নারায়ণী সেনাগণ । 
দ্রোণও অগ্রবতর্খ* হলেন । অর্জন কৌরবসেনাদের কাঁম্পত করে 

দ্রোণের দিকে ধাবিত হল । পুনরায় দ্রোণ ও অর্জন যুদ্ধে লিপ্ত 
হলেন। ধিছ7দ পরে অর্জন পুনরায় ভ্রোণকে পাঁরত্যাগ করে 

কৃতবমকে আক্লমণ করল । এক সময় অর্জন কৃতবমাকে মৃত 

করে কাম্বোজ-সেনাগণের 'দিকে ধাবিত হল। ভাষণ সংগ্রামের পর 
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শ্রুতায়ূধকে নিধন করে নিহত কাম্বোজরাজের বীরপূত্ন সুদক্ষিণের 
মুখোমুখি হল। কিছুক্ষণের মধ্যেই সুদক্ষিণও নিহত হল। 

ক্কমে অন কৌরবসৈন্য ধ্বংস করতে করতে জয়দ্রথের উদ্দেশ্যে 
অগ্রসর হল। পাঁথমধ্যে অর্জুন শ্রুতায়দ ও অচ্যুতায়ূকে বধ করল। 
তাদের দুই পুত্র নিষৃতায় ও দাঘয়িয বাধা দান করতে এলে 

তারাও নিহত হল। প্রলয়কালীন রাদ্রের মতো অর্জন কৌরব- 

সৈন্য ও বীরদের ধ্বংস করতে করতে জয়দ্রথের সন্ধানে হমশ অগ্রসর 

হতে থাকল । রাজা অম্ব্ঠ অর্জনের গাঁতরোধ করতে এসে 

বীরগাত প্রাপ্ত হলেন । কুর্সৈন্যদলে হমশ হাহাকার ধ্বনিত হতে 

থাকল। ক্রুদ্ধ অর্জুন তখন মহান্রাস--জ্বলন্ত অগ্নািশিখা । 

অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে দুষেধিন দ্রোণকে আভমান ভরে বলল, 

আপনার সমক্ষে অর্জন আপনার বাহন ভেদ করে অগ্রসর 

হয়েছে । আম জ্ঞাত আছ । আপাঁন পাণ্ডবদেরই হত কামনা 

করেন। যাঁদ আপাঁন জয়দ্ুথকে রক্ষা করার অঙ্গকার না করতেন 

তবে আম তাকে গতকালই মুস্ত করে দিতাম । আর্পনি তাকে 

রক্ষা করবেন- এই আশায় আমি তাকে নিরস্ত করেছিলাম । হায়! 
এখন জয়দ্রথের মৃত্যু সুনিশ্চিত । কে তাকে অজছনের বাণ থেকে 

রক্ষা করবে ? 
রুষ্ট দ্রোণ বললেন, আম বদ্ধ হয়োছি। আর দ্ুত গমনে 

সমর্থ নই। তাছাড়া যুধিষ্ঠিরকে বন্দী করার জন্যে আমি 
অঙ্গীকারবদ্ধ। এখন যাাধান্ঠর সম্মূখে রয়েছে । সুতরাং ব্যহ 

ত্যাগ করে আমি অর্জনের পশ্চাৎ ধাবন করতে পারি না। অর্জন 
একাকী । তুমি অর্জুনকে প্রাতরোধ কর । ভাত হচ্ছ কেন ? তুমিও 

তো মহাযোদ্ধা--রাজা দুষেধিন ! 
এঁদকে ধৃঙ্টদম্ন পাণ্ডবদের সাহায্যে শনূসৈন্য ভেদ করার 

জন্যে বারংবার আঘাত করা শুরু করল। ধৃচ্টদযন্তরের প্রতাপে 

কৌরবসেনা ন্রিধা বিভন্ত হয়ে গেল। এক ভাগ কৃতবমরি আশ্রয়, 
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[নিল। অন্য ভাগ জলসন্ধের এবং আর এক ভাগ দ্রোণের 

শরণাপন্ন হল। 

কোঁরবসেনা ন্রিধা বিভন্ত হয়ে পাণ্ডবদের আশ্মণ করল ! 

ভশমসেন জলসন্ধের দকে গমন করল । যৃধাষ্ঠর কৃতবমরি "দিকে 

এবং ধঙ্টদযয় দ্রোণের দিকে । 

একসময় দ্রোণের হস্তে ধষ্টদ্যমের প্রাণ সংকটাপন্ন হয়ে উঠলে 

সাত্যকি অগ্রসর হয়ে ধৃঙ্টদযম্নকে উদ্ধার করে দ্োণকে প্রাতরোধ 
করল ! দ্রোণ আর সাত্যকির মহারণ শুরু হল। 

অপরাঁদকে অর্জুনের রথের গাঁতিপথে কৌরবসেনারা বিদীর্ণ আর 

অপসত হাচ্ছিল। কৃষ্ণ পাঁরচালিত অর্জুনের কাঁপধবজ রথের 

মতো কোনও রথ এত দ্রুততার সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করে নি 

কোনও দিন । ভাবষাতেও করবে না। 

এরই মধ্যে পাঁথমধ্যে গাতিরোধ করতে এসে অর্জনের হস্তে 
[বন্দ ও অনবন্দ নিহত হল । জলন্ত আগ্মির মতো অর্জন সৈন্য- 
রুপী বনমধ্যে গথ করে নিতে থাকল । বৃষ্সারাথ অজিন দুজয়- 
দুর্মদ, অপ্রাতরোধ্য । তার গমনপথে শুধু মৃতদেহের স্তুপ । 

একসময়ে শতুসেনা অর্জুনকে পাঁরিশ্রান্ত জ্ঞান করে চতুর্দিকি 

থেকে বেম্টন করার চেম্টা করল । সেই সময় অন কৃষ্ণকে বলল, 

হে কৃ! জয়দ্রথ এখনও বহু দুরে । অথচ অশ্বগুলি বাণপশীড়ত 

ও পাঁরশ্রান্ত হয়েছে । সুতরাং এই মুহুতে কোন কার্ঘ তোমার 

উাঁচত বলে বোধ হয়? আমার মতে অ*্বগির পরিচর্যা করাই 

প্রধান কতব্য। 

কৃষ্ণ বললেন, হে অর্জন ! আমিও তাই বোধ কার । 

তখন অর্জন বলল, অতএব কৃষ্ণ! তুমি অশ্বগালকে মনন্ত 

করে পারা কর । আম শব্দের নিবারণ করাছ। 

গাণ্ডীব ধারণ করে অর্জন রথ থেকে অবতরণ করল এবং পৰ্বতের 

মতো দণ্ডায়মান রইল । কৃষ্ণ অশ্বগুলিকে রথমান্ত করলেন। 
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কৌরবপক্ষীয়রা/ উত্তম অবসর জ্ঞানে অজনের উদ্দেশ্যে 
ধাবিত হল। অচগল অর্জুন ভূমির ওপর দণ্ডায়মান থেকেই 

শরজালে শন্দুদের আবৃত করে রাখল । কৃষ্ণ নিরুদ্ধেগ চিত্তে অশ্ব- 

গুলির গান্র থেকে বিদ্ধ শরগ্যাল উদ্ধার করলেন । তাদের তৃণ ও 
জলপান করালেন । পাঁরচযাঁ করলেন । তারপর অশ্বগণীল সতেজ 

সুস্থ হয়ে উঠলে তাদের রথের সঙ্গে যুন্ত করলেন । এরপর পুনরায় 

কাঁপধহজ জয়দ্রথের সন্ধানে গমন করতে থাকল । 

কৌরবেরা চিন্তা করেছিল, অর্জন দ্রোণ এবং কৃতবমাকেই 

আঁতঙ্কম করতে পারবে না। জয়দুথ বহু দ:রেই রয়ে যাবে । 

কিন্তু অর্জুন তাদের সেই আশা নিষ্ফল করে দ্রোণ ও কৃতবমরি 
সেনা আতম্রম করল । 

কৃষ্ণ এবং অন অগ্রসর হতে হতে নিজেদের মধ্যে আলোচনা 
করলেন, কৌরবপক্ষের দু'জন মহারথ জয়দ্রথকে রক্ষা করছেন । 

কল্তু সে যখন আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়েছে তখন তার মৃত্যু 

ধব নিশ্চিত । 

অতঃপর দুযেধিন অগ্রবতাঁ হয়ে অর্জদনকে প্রাতিরোধ করল। 

1কন্তু অচিরেই সে সঙকটগ্রস্ত হয়ে পড়ল। কোৌরবপক্ষীয় যোদ্ধারা 
তাকে উদ্ধার করল। 

ণকছু দূরে জয়দ্রথ অবস্থান করছিল। তাকে দর্শন করে কৃষ্ণ 

ও অর্জন শঙ্খধ্বান করলেন। তখন জয়দ্রথের রক্ষকেরা ভাষণ 

ব্যস্ত হয়ে উল । তারা অর্জুনকে বাধা দানের জন্যে সবেগে 

আগমন করতে থাকল । 

ভঁরশ্রবা, শল, কর্ণ, বৃষসেন, জয়দুথ, কৃপ, শল্য ও অশ্বথ্থামা 

- এই অন্ট মহারথ অর্জুনকে বাধা দানে অগ্রসর হল। 

পুনরায় কৃষ্ণ ও অর্জুনের শঙ্খধ্যান আকাশ ব্যাপ্ত করল। সেই 
ভশষণ শব্দে কেৌ'রেবসেনা ভণত নুস্ত হয়ে পড়ল। শুর হল প্রলয়- 

কালীন সংগ্রাম । একাকী অর্জন--অষ্টররথীর বিরৃদ্ধে। 
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অপরাদকে দ্রোণকে পণ করে পাণ্চাল আর কুরুসেনার মধ্যে 
প্রবল সংগ্রাম শুরু হয়েছিল । অর্জুন ব্যতীত সকলেই সেই যুদ্ধে 
ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। উভয়পক্ষের বহ বীর ধ্রমাগত যমলোকে 

গমন করছিল। দ্রোণ নবীন যুবার ন্যায় রণক্ষেত্রে বিচরণ 
করাছলেন । 

যুদ্ধরত অবস্থায় যুধাচ্চর একসময়ে পাণ্জন্যের ধ্বাঁন শ্রবণ 

করলেন। 

ধাতরান্ট্রেরো অর্জুনের রথের সম্মুখে সংহনাদ করতে থাকলে 

গাপ্ডীবের শব্দ আবারত হল। তাই যাঁধাষ্ঠর চিন্তা করলেন, 

পাণ্জন্যের ধ্বনি এবং ধাতরাম্ট্রদের সিংহনাদ শ্রুত হচ্ছে-_ 

সুতরাং অর্জুন সম্ভবত কুশলে নেই । তখন চিন্তান্বিত এবং আকুল 
বধাঁণ্ঠর সাত্যাঁককে আহ্বান করে বললেন, হে সাত্যকি, অজন 

তোমার সখা এবং অস্ত্রশিক্ষকও । অর্জন নিশ্চয়ই সত্কটে পাঁতিত 

হয়েছে । তুমি আবলম্বে অজনের সাহাধ্যার্থে গমন কর। হে 

সাত্যাক! লোকে বাঁঞচবংশের প্রধান বীরগণের মধ্যে প্রদ্যম্্ 

এবং তোমাকে আতিরথ বলে মনে করে। সুতরাং তুমি অবশ্যই 
কোরবসৈন্য ভেদ করে অর্জ?নের কাছে উপস্থিত হতে পারবে । 

সাত্যাক বলল, হে মহারাজ! আপাঁন কেন অর্জনের সম্পকে 

দশ্চন্তাগ্রস্ত হচ্ছেন ঃ কৃষ্সারাঁথ অর্জন অজেয় এবং অর্জুন 
আপনার ?িবপদের কথা স্মরণ করে আপনাকে রক্ষা করার জন্যে 
আদেশ করে গেছে। অথচ আপনার আদেশও আম লঙ্ঘন করতে 
পার না। তবে আমার অবত্মানে কে আপনাকে রক্ষা করবে 2 

কার হস্তে আপনাকে সমর্পণ করে যাব ? 

য্াধাণ্ঠর বললেন, হে সাত্যকি! ভঈম প্রভাতি বরগণ 
রয়েছেন-- তাঁরাই আমাকে রক্ষা করবেন । 

তখন সাত্যাক বলল, তাই যাঁদ মনে করেন, তবে আমি নিশ্চয় 

অর্জুনের সন্ধানে গমন করব । অজদন অপেক্ষা প্রিয়তর আমার 
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কেউ নেই। 

অতঃপর সাত্যাঁক রথ অস্ত্রপূর্ণ করে সম্পূর্ণ সুচ্থ এবং সতেজ 

চারাট অশ্ব রথে সংযুক্ত করল। কিরাতদেশীয় মদ্য পান করে, 

যাঁধান্তরের আশীবর্দি গ্রহণ করার পর সে যান্রা করল। ভীম 

অনুগামন হল । একসময়ে সাত্যকি ভীমকে বলল, হে মধ্যম পাণ্ডব! 

আপাঁন রাজাকে রক্ষা করুন । আম একাকীই কোরব-সৈন্যমধ্যে 

প্রবেশ করব। আপাঁন আমার শান্তি জানেন_ আমও আপনার 

শান্ত জান। 

তখন ভমসেন বলল, উত্তম! তুমি কার্ধাসাদ্ধর জন্য গমন্ 

কর। আ'ম রাজাকে রক্ষা কার । 

ধঙ্টদযযন পাণ্ডবসেনাদের আহবান করে বলল, আসুন আমরা 

দ্োণের বাহিনীকে আঙ্লনণ করে সাত্যাকর প্রবেশের পথ সুগম 
করে দই । 

কমে সাত্যাকর 'বধ্কমে কৌরববাহনী শতভাগে বিভন্ত হয়ে 
পড়ল । তখন দ্রোণ সাত্যাককে নিবারণ করতে অগ্রসর হলেন । 

1কছুক্ষণ উভয়পক্ষের প্রচণ্ড যুদ্ধ চলার পর সাত) বলল, 

হে ব্রাঙ্গণ! আম ধমরাজের আদেশে গাথের পথে গমন করছি । 

কালহরণ করা আমার উচিত হবে না। শিষ্যরা সব্দাই গরুর 

অনুসৃত পথে গমন করে । তাই আঁমও সেই পথে গমন করব। 

সাত্যাঁক দ্রোণকে প্রদক্ষিণ করে অগ্রসর হল। দ্রোণ সাত্যাঁককে 

অন:সরণ করতে থাকলেন । 

সম্মুখে কর্ণের বাহিনী । সাত্যাক সেই বাহিনাঁকে পণঁড়ন 

করা শুরু করল । ঞ্তবম্মী সাত্যাককে প্রাতহত করতে অগ্রসর 

হল। সাত্যাক এক সময় কৃতবমাকে পরাজত করে কাম্বোজ- 

সৈন্যদলের দিকে গমন করতে থাকল । 

ক্রমে সাত্যাক প্রাতরোধকারাঁ জলসম্ধকে নিহত করে উচ্কার বেগে 

ধাঁবত হল । দ্রোণের সঙ্গে কৌরবেরাও সাত্যাকর অনুসরণ করল । 
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পথে দুষেধিনবাহনীর সঙ্গে সাত্যকি য্দ্ধে লিপ্ত হল। 

দুযেধিনের সঙ্কটজনক অবস্থা দর্শন করে কৃতবমাঁ পুনরায় সাত্যাকর 

দকে অগ্রসর হল। কিন্তু সাত্যকি কতবর্মীকে প্রচণ্ড ভাবে আহত 
করে নিজের গাঁত অব্যাহত রাখল । 

পূনরায় অনুসরণকারী দ্রোণের সঙ্গে সাত্যকির সংগ্রাম শুরু 

হল। 

ভীষণ যুদ্ধের পর দ্রোণকে পরাজত করে সাত্যাক ধাবমান 

হল। ধাবমান সাত্যকির হস্তে কৌরবপক্ষীয় বহু বীর নিহত 

হতে থাকল । অবশেষে নাত্যাক গাণ্ডীবের শব্দ শ্রুত হয়ে 

সারাথকে বলল, অর্জুন নিকটেই রয়েছে । অতএব সারাথ এখন 

ধীর-স্থর গতিতে রথ চালনা কর। এক সময়ে সাত্যকি কাম্বোজ, 

যবন ও শকসৈন্যদের পরাজিত করে অর্জনের দিকে অগ্রসর হল । 

পূনবার দুষেধিন, িত্রসেন, দুঃশাসন, বাবংশাতি, শকুন, 

দুঃসহ, দূমবর্ণ ও ফ্রথ সাত্যাককে প্রতিরোধ করার চেম্টা করল। 
সাত্যাক তাদের সকলকেই পরাজত করে অর্জনের 1দকে 

রথ চালনা করল। 

সাত্যকির পরাক্কমে ভীত, তরস্ত ধার্তরাজ্ট্রেরো দ্রোণের [দিকে দ্বুত 

গমন করল । দ্বোণ আগত দুঃশাসনকে বললেন, হে রথাঁ! 

এমন বিভ্রান্ত ভাবে ধারমান কেন ? রাজার মঙ্গল তো ? জয়দ্রথ 

জীবিত তো? তুমি ববরাজ! এখন রণে ভঙ্গ কেন? 

দযতসভায় পাণ্ডব এবং দ্রৌপদীকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত 
করার পর তোমার এই পলায়ন শোভনায় নয়। তোমার 

সেই দপণ বীরগঞর্জন আজ কোথায় ? একক সাত্যাকির জন্যেই 
তোমার এই অবস্থা । পরে ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেবকে 

দর্শন করলে তুঁম কী করবে? পলায়নই যাঁদ শ্রেয় জ্ঞান কর-_ 
তবে য্যধা্ভঠরকে অর্ধেক রাজ্য দান করে শান্ত প্রাতিষ্ঠা 

কর। অঞ্জনের বাণ যতক্ষণ না পর্যন্ত তোমার শরণরে প্রবেশ 
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করছে_-তার মধ্যেই শান্তি স্থাপন কর। ভীম যতক্ষণ না পযস্ত 

তোমাদের বধ করছে-_তার মধ্যেই শান্ত স্থাপন কর। ভীচ্মও 

পূর্বে বলোছিলেন যে পাণ্ডবেরা যুদ্ধে অজেয়--তোমরা সন্ধি কর। 

তোমার মুখ ভ্রাতা দৃষেধিন তা করে নি। উত্তম! এখন বদ্ধ 

কর। যাও, সাত্মকিকে প্রাতিরোধ কর । 

নরুত্তর দুঃশাসন অধোবদনে সাত্যাকির দিকে পুনবরি গমন 

করল । দুঃশাসন প্রস্থান করলে দ্রোণ পাণ্সাল-নিধনে মনোসংযোগ 

করলেন । 

মহারথ দ্রোণ, অজজন এবং সাত্যাক হ্রুদ্ধ হওয়ার জন্যে 

উভয়পক্ষের সেনারা অকাতরে নিহত হতে থাকল । 

এাদকে যাঁধাষ্ঠওর কৃষ্ঃ, অর্জুন এবং সাত্যাকর কোনো সংবাদ 

লাভ না করে ঘোরতর দশীশ্ন্তাগ্রস্ত হলেন। তিনি অন্য আর 

একজনকে তাদের সন্ধানে প্রেরণ করা উচিত বোধ করলেন । 1কন্তু 

কে সেই মহাযোদ্ধা যে কৌরববাহিনী ভেদ করে অগ্রসর হতে 

পারবে 2 স্বাভাবক ভাবে তার ভীমের কথাই স্মরণ হল । তখন 

[তিনি ভীমের সম্মুখে উপাস্থত হয়ে বললেন, হে বৃকোদর ! 

আমি কৃষ্ণ, অর্জন এবং সাত্যকির সম্পকে দুশ্চ্তাগ্রস্ত । দেখ, 

শধূমান্র কষের পাণ্চজন্যের শব্দ শ্রুত হচ্ছে। তবে কী অর্জন 

[নিহত ; কৃষ্ণ যুদ্ধ করছেন 2 আমি ভীষণ মানসিক উদ্বেগ ভোগ 

করছি। হে ভীম! আমি তোমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা । আমি তোমায় 

আদেশ করাঁছ-_যেখানে অর্জন আর সাত্যকি গমন করেছে সেই 

স্হানে তৃমিও উপাস্থিত হও। তাদের সাহায্য কর। 
ভগম বলল, হে মহারাজ ! কৃষ্ণরক্ষিত অজ্দুনের জন্যে কোনও 

দুশ্চিন্তার প্রয়োজন নেই। তব আম আপনার আদেশ পালন 

করব । 

অতঃপর ভীম ধঙ্টদন্ত্র এবং অন্যান্য বীরগণের কাছে মহারাজ 

যৃধাচ্ঠরকে গাঁচ্ছত রেখে ভয়ঙ্কর 'সিংহনাদ করতে করতে 
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ধাবিত হল। 
দ্রোণ পথ রোধ করে দণ্ডায়মান হলেন । তিনি ভাবলেন ঘষে. 

অর্জনের মতো ভীমও নিশ্চয় তাঁকে সম্মান প্রদর্শন করবে । তাই 
[তিনি ভশমকে বললেন, আমি তোমাদের শন্ু । সুতরাং আমাকে 

জয় না করে তূমি ব্যহমধ্যে প্রবেশ করতে পারবে না। অর্জুন 

আমার অন:মাতিষ্মে প্রবেশ করলেও তুমি পারবে না। 

দ্রোণ ভুল করলেন। ভীম--অর্জুন নয়। সে বলল, হে অধম 

ব্রাহ্মণ ! অর্জন আপনার অনূমাতক্রমে রণক্ষেত্রে প্রবেশ করে নি। 

অর্জুন নিজের শীন্ততেই প্রবেশ করেছে । তাছাড়া আম অর্জুন 

নই। আমি আপনার শব্রু ভীমসেন । আপনি আমাদের পিতৃতুল্য, 

গুরু এবং সৃহদ২-_এরকম বোধ করতাম বলেই আপনার নিকট 

অবনত হিলাম। আপাঁন এখন বিপরশত আচরণ করছেন । আপনি 

যদি আমাদের শন বলেই মনে করেন-তবে তাই হোক । কথা- 

শেষে ভঈম ভয়ঙ্কর একট গদা নিক্ষেপ করলে দ্রোণের রথ চূর্ণ 

হল। দ্রোণ অন্য একাঁট রথে আরোহণ করে ব্যহদ্ধারে প্রত্যাবর্তন 

করলেন । ধা্ত'রাম্ট্রেরা ভীমকে আক্রমণ করল । ভীম কুণ্ডভেদণ, 
সষেণ ও দীঘনেত্রকে বধ করল । এরপর ভনঈম বধ করল বৃন্দারক, 

অভয়, রৌদ্রুকমা, দুর্বিমোচনকে । ক্রুদ্ধ ধাতরাজ্ট্রেরা উন্মন্তভাবে 

ভীমকে আফ্রমণ করলে ভীম সম্মিলিত, বিন্দ, অনবিন্দ এবং 

সুবর্মীকে যমালয়ে প্রেরণ করল। সহদর্শনও আঁচরে মৃত্যুবরণ 

করল। তখন অবশিষ্ট ধাত'রাস্ট্রেরা ভীত হয়ে পলায়ন করল । 

ব্যহমধ্যে প্রবেশ করে ভীম কোৌরবসৈন্য সংহার করতে থাকলে 

দ্রোণ অগ্রসর হলেন । দ্রোণ ও ক্রুদ্ধ ভীমসেনের মধ্যে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ 

শুরু হল। ভীম পুনরায় দ্রোণের রথ চূর্ণ করলে দ্রোণ অন্য 

রথে আরোহণ করে ব্যহদ্বারে প্রত্যাবতন করলেন । 

ভীম এইভাবে ভোজসৈন্য, কাম্বোজসৈন্য, ম্নেচ্ছসৈন্যগণকে 
পরাজিত করে অগ্রবতণ হল এবং একসময় হুম্ধরত সাত্যাক ও 
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অর্জন তার দৃণ্টিগোচর হল। আনন্দিত ভীমসেন সংহনাদ 

করলে সাত্যাক ও অর্জনও সিংহনাদ্দ করল” সেই সাম্মিলিত 

সিংহনাদের শব্দ যাীধাচ্চরের কর্ণেও প্রবেশ করল। যাধাষ্ঠর 
চন্তামূন্ত হলেন । 

ভীমের গাঁতিপথে কর্ণ এসে উপাস্থত হল। কর্ণ এবং ভীমের 
মধ্যে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ শুরু হল । শেষে কের রথের অম্ব এবং 

সারথ নিহত হলে কর্ণ বৃষসেনের রথে আশ্রয় নিল। কর্ণকে 
পরাজিত করে ভীম অগ্রসর হল । 

তঃপর ভীম, সাত্যাক আর অর্জন জয়দ্রথের দিকে অগ্রসর 

হতে থাকল । তখন দ:ুশ্চন্তাগ্রস্ত দুযেধিন দ্রোণের নিকট উপাস্থিত 

হল এবং ক্রুদ্ধ স্বরে বলল, অর্জুন, ভশম এবং সাত্যাঁক অপরাজিত 

ভাবে জয়দ্রথের নিকটে উপস্থিত হয়েছে । হে আচার্ধ! অর্জন 

আপনাকে আতিক্রম করলেও ভঈম ও সাত্যাক কেমন ভাবে তা 

করল ঃ আপাঁন কিভাবে পরাজিত হলেন ? এখন বলুন কী 

কর্তব্য? কী করণীয়? কোন উপায়ে জয়দ্ুথকে রক্ষা করা সন্ভব ? 

দুযেধিনের কট:ন্তিতে আরম্ত দ্বোণ বললেন, জয়দুথকে রক্ষা করাই 

এখন কর্তব্য। তবে শকুনির বাদ্ধিতে যে দ্যতক্লাড়া হয়েছিল-তার 

ফল এখন পাঁরপকদ হয়েছে । সেই সভায় প্রকৃত জয়-পরাজয় কিছুই 

হয় নি। কিন্তু আজ আমরা প্রকৃত দযতক্কীড়ায় প্রবৃত্ত হয়েছি । 

আজই প্রকৃত জয়-পরাজয় নিধাঁরিত হবে । শকুনি যে পাশক 
নিক্ষেপ করেছিল- সেগাল প্রকৃতপক্ষে পাশক নয়-_তীক্ষ্য বাণ ! 

এখন সৈন্যগণই দূযতকার । বাণসমূহ- পাশক এবং জয়দুথ- পণ । 

যাও, জয়দ্রুথকে রক্ষা করার চেষ্টা কর। আমি ব্যহদ্বারে অবস্থান 
করে পাণ্ডববাহিনীকে প্রাতহত করব। 

ওঁদকে ভীমের হস্তে বারংবার পরাজিত হয়ে কর্ণপলায়ন করেও 

আবার প্রত্যাবর্তন করছিল এবং ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হচ্ছিল। কর্ণের 
সঙ্গে বুদ্ধ চলাকালীন অবস্হায় ভীম এক এক করে দুর্মখ,দুরর্ষণ, 
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দূর্মদ, দ্ধর, জয়, চিত্র, উপচিন্, "চন্তাক্ষ, চিন্রসেন চারাচন্ত, 

শরাসন, চিন্রায়ুধ, চিন্রবাঁ, শৰুঞ্জয়, শন্ুসহ, বিকণ প্রভৃতি 

ধাত'রাষ্ট্রদেরও বধ করল । 

ভীমের সিংহনাদ শ্রবণ করে প্রীত যুধাষ্ঠর দ্রোণের দিকে 

ধাবত হলেন । 

অপরাদকে কর্ণ এবং ভমের জয়-পরাজয়হীন যুদ্ধ অব্যাহত 

রইল । কর্ণ বারংবার পরাজিত হয়েও পুনরায় শান্তি সঞ্চয় করে 

ভীমের সম্মুখবতগ হচ্ছিল। শেষপর্যন্ত কর্ণ ভীমকে রথহাীন 

করল। সুযোগ লাভ করেও ভীম একাধিকবার কর্ণকে বধ করা 

থেকে নিবৃত্ত হয়েছিল। অপরাদকে কর্ণ অস্ত্রহীন ভীমকে 

আঘাতের পর আঘাত করে চরম আঘাতের সময় অস্বহীন জ্ঞান করে 

তাকে বধ করা থেকে বিরত হল । কিন্তু কর্ণ অর্জনের সম্মুখেই 
ভীমকে অপমানিত করতে থাকল। তখন কৃষ্নরে অনুমতিতে 

অঞ্জন কর্ণের প্রতি বাণক্ষেপ করা শুর করল । অর্জুনের নিক্ষিপ্ত 

বাণ থেকে আত্মরক্ষা করার জন্যে কর্ণ সত্বর ভীঁমকে পরিত্যাগ 

করে গেল। ভাঁমও সাত্যকির রথে আরোহণ করে অর্জুনকে 
অনুসরণ করতে থাকল । 

ক্লু অর্জুন কর্ণের প্রাত বাণ নিক্ষেপ অব্যাহত রাখল । কর্ণকে 

রক্ষা করার জন্যে অশ্বথামা অগ্রসর হল । কিন্তু আঁচরে তাকেও 

পশ্চাদপসরণ করতে হল। অতঃপর ক্রু ভীম, অর্জন আর 

সাত্যকি জয়দ্ুথকে লক্ষ্য করে অগ্রসর হতে থাকল । কাম্পত হল 

কুরুসৈন্য। 

রাক্ষদরাজ অলম্বূষ সাত্যকির গতিরোধ করল । প্রবল যুদ্ধের 
পর সাত্যকি অলম্বুষকে নিধন করল। 

অলম্বুষের মৃত্যু দর্শন করে ধাতরাষ্ট্রগণ দুঃশাসনের নেতৃত্বে 

সাত্যকিকে আশ্লমণ করল। তাদের সঙ্গে ব্রিগত'দেশীয় এবং 

'শারসেনদেশীয় মহা ধনুরধরেরা মিলিত হল। 
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সাত্যাক তাদের আতঙ্লম করে কাঁলঙ্গসেনার মুখোমুখি হল। 
তারপর কলিঙ্গসেনা আঁতত্কম করে অর্জুনের নিকটে পৌছল। 

আগত সাত্যকিকে দর্শন করে কৃষ্ণ তার প্রশংসা করে বললেন, 

মহাবীর সাত্যাক কৌরববীরদের পর্যুদস্ত করে-অজন্্র কৌরব- 

সেনা বধ করে উপস্থিত হয়েছে । 

সাত্যাকর উপাঁস্হতি অর্জুনকে খুব একটা উহসাঁহত করল 

না। সে বলল, হে কৃষ্ণ! মহারাজ যুধণ্ঠিরকে আমি সাত্যকির 

আশ্রয়ে রক্ষা করে এসেছিলাম । তিনি এখন জাীবত আছেন কি 
নাকেজানে! সাত্যাকির আগমন করা উচিত হয় নি। 

দ্রোণ কর্তৃক মহারাজকে বন্দী করার সম্ভাবনা, জয়দ্রথ এখনও 

জীবিত এবং সাত্যকি ভরশ্রবার দিকে গমন করছে । আমি 

যথাথ ভারাগ্রন্ত হয়ে পড়লাম। ধমরাজের বৃত্তান্ত জ্ঞাত হওয়া 

আবশ্যক । সাত্যকিকেও রক্ষা করা আমার কর্তব্য। অন্য দিকে 

জয়দ্রথকে বধ করাও একান্ত প্রয়োজন । সূর্যও পাশ্চমাকাশে 

হে কৃষ্ণ! সাত্যাক পারশ্রান্ত। তার অস্ত্রভাপ্ডারও ক্ষীণ হয়ে 

এসেছে । অশ্ব ও সারথিও ক্লান্ত । অথচ ভরিশ্রবা ক্লান্ত নয়। 

তার সাহায্যকারীরাও রয়েছে । সুতরাং এই যুদ্ধে সাত্যাকির 

[নরাপত্র নিশিত কোথায় ? 

ভূরিশ্রবা আর সাত্যকির মধ্যে মহাযুদ্ধ শুরু হয়েছিল। একে 

অন্যের রথ নম্ট করলে তারা আস, বর্ম ধারণ করে ভাঁমর ওপর 
সংগ্রাম করতে থাকল। 

কৃষ্ণ সেই যুদ্ধ দর্শন করে অর্জনকে বললেন, হে পার্থ! 
সাত্যাক সমস্ত কৌরবমহাবীরদের পরাজিত করে ব্যহমধ্যে প্রবেশ 
করেছে। সে যখন পারশ্রান্ত তখনই সতেজ ভারশ্রবা যদ্ধার্থে 

তার কাছে উপাস্থিত হয়েছে । সুতরাং এ অসম যুদ্ধ । 

কছু পরে কৃষ্ণ আবার বললেন, দেখ পার্থ। সাত্যাক 
ভারশ্রবার বশীভ্ত হয়েছে । পারশ্রাস্ত সাত্যাক ভূতলে পাঁতিত, 
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হয়েছে। তুমি তোমার শিষ্য বীর সাত্যকিকে রক্ষা কর। 

ভূরিশ্রবা অচৈতন্যপ্রায় সাত্যকিকে কেশ আকর্ষণ করে বক্ষে 
পদাঘাত করে আঁস নিত্কাশন করল । 

অর্জন ভ্রশ্রবাকে সাত্যাকিবধে উদ্যত দর্শন করে গাণ্ডীব 

নিসৃত বাণে ভারশ্রবার দক্ষিণবাহু ছিন্ন করল। 
হ্য্দ্ধ ভূরিশ্রবা সাত্যাঁককে পরিত্যাগ করে অর্জনকে ভৎসনা 

করা শুর করল ।- হে কুন্তীনন্দন ! এ আত গাঁহত কম করলে 

তুম । জগৎ সংসারে তোমার নিন্দা প্রচার হবে । হন যোদ্ধা তুমি । 

ভারশ্রবার কথা শ্রবণ করে সমস্ত সৈন্যই অন আর কৃষ্ণের 

নন্দা করতে থাকল । 
[কছক্ষণ নিশ্চুপ থাকার পর অজন বলল, সকলেই জানেন, 

যে আমার বাণপথে অবাস্থত আমার পক্ষস্থিত কোনো ব্যন্তিকেই 

কেউ বধ করতে পারবে না। এট আমার মহাব্রত। অতএব 

ভীরিশ্রবা তুমি আমার নিন্দা করতে পারো না । তুমি অস্্ ধারণ করে 

নরস্ত্র সাত্যাকিকে বধ করার ইচ্ছা করেছিলে-সেই অবস্থায় আমি 

তোমার বাহ্ ছেদন করেছি । তাতে গাহত কর্ণ কি করে হয়? 

আর 'নরস্ত. বালক, রথহনীন, বর্মহীন আভমনহ্যকে কোন ধর্ম বলে 

তোমরা বধ করেছিলে ? 
ভূরিশ্রবা নিরন্তর হয়ে প্রয়োপবেশনে দেহত্যাগ করতে প্রস্তুত 

হল। সেই সময় সাত্যকি চৈতন্য লাভ করে তরবারী ধারণ করে 

ভূরিশ্রবার মস্তক ছেদন করল। 
বধের সময় কৃষ্ণ ও অর্জন সহ উপাস্থৃত সকলেই সাত্যাককে 

[নিষেধ করলেও সাত্যাক নিরস্ত হল না। 

সম্তোধে সাত্যাক কৌরবদের উদ্দেশ্যে বলল, এই ধমধির্ম 

অভিমনহ্য-বধ কালে স্মরণ করা কর্তব্য ছিল। তাছাড়া আমার 
প্রতিজ্ঞা, আমাকে নিষ্পেষণ করে যে পদাঘাত করবে-সে মুনি; 
হলেও আমি তাকে নিহত করব । 
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অতঃপর কৃষ্ণ জয়দ্রথের দিকে রথ চালনা করলেন । দুযেধিন 
কর্ণকে বলল, হে কর্ণ! এই সেই সময় । 'তোমার শান্ত প্রদর্শন 
কর। দিনের আর অজ্পই অবাঁশ্ট রয়েছে । শনুকে প্রাতহত কর। 

দবা অবসান হলে আমাদের বিজয় । জলন্ত চিতায় অন 

প্রাণত্যাগ করবে । অজঁুনহাীন পাণ্ডবেরা মূল্যহীন- অশস্ত । 

কর্ণ তখন বলল, হে রাজা ! ভটমের বাণাঘাতে আমি অত্যন্ত 

পীড়িত এবং অশন্ত । তব আমি যথাসন্তব অর্জনকে প্রাতিহত 

করব । 

এই সময় ভীম ও সাত্যকি কর্তৃক রক্ষিত হয়ে অর্জুন প্রলয় 

রচনা করল। সূর্য তখন রন্তবর্ণ। উৎসাহিত জয়দ্রথ-রক্ষকেরা 

জীবনপণ সংগ্রামে অবতীর্ণ হল । কর্ণ, অশ্বথামা, কপ, ব্ষসেন 

প্রভৃতি মহারথেরা অর্জুনকে বেন্টন করল। 

কর্ণ আর অজঁনের ভয়ঙ্কর সংগ্রাম পুনরায় শুরু হল। কমে 

অর্জন সকল 'দিক এবং সকল রথীীকে বিপর্যস্ত করে জয়দ্রথের 

দকে ধাবত হয়ে তাকে বাণাবদ্ধ করতে থাকল । জয়দ্রথও প্রাতি- 

বাণ বর্ণ করতে থাকল। অর্জুন-বাণে জয়দ্রথের সারাথ নিহত 

হল। জয়দ্রথের রথের ধ্বজ ছিন্ন হল । কৃপ, বৃষসেন, কর্ণ, শল্য 

ও দুযেধিনকে তাড়না করে অর্জন জয়দ্ুথের দিকে ধাবিত হল। 

অর্জুনের ভয়ে ভীত হয়ে কৌরবপক্ষীয় যোদ্ধারা জয়দ্ুথকে ত্যাগ 

করল। অর্জুনের প্রলয়কালীন বাণে অসংখ্য কৌরবসেনা, অশ্ব, 

হস্ত নিহত হতে থাকল। ক্রমে অর্জুন শরজালে কর্ণ, অম্বথ্থামা, 
শল্য, বৃষসেন ও দুষেধিনকে আবৃত করে ফেলল । অনস্তর অজন 

একটি উজ্জ্বল ভয়ঙ্কর বাণ সন্ধান করে জয়দ্রথের প্রতি নিক্ষেপ 

করল। জয়দ্রথের ছিন্ন মস্তক শৃন্যে ভাসমান হল। 

জয়দ্রথকে বধ করে কৃষ্ণ আর অর্জুন শঙ্খধ্বনি করলেন। 

[এখানে কৃষ্ণের মায়া দ্বারা অন্ধকার সান্ট করা সম্পকে 
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একটি কাহিনী রয়েছে । জয়দ্ুখ ও অজনের সংগ্রাম শুরু হয়ে 
গেছে-তবয এই অন্ধকারাবষয়ক গল্প! প্রাক্ষপ্ত এই গল্পের 

দ্বারা কৃষ্ণের মাহা প্রকারান্তরে ক্ষপ্রই করা হয়েছে । অস্তাচলগামশ 

সূর্যকে আবাঁরত করার কোনও প্রয়োজন ছিল না। কারণ ছু 

পরে মায়া অপসারত হলে দেখা বায়__সূর্য তখনও অস্তাচলে 
যাচ্ছে এবং জয়দুখ তখনও জীবিত । 

( পুরুষশ্রেষ্ঠ অ্জুন । জয়দ্রথ নজেও জীবন রক্ষায় যত্রবান 

হয়ে রয়েছে । সুতরাং তুমি যুদ্ধে ছয়জন রথীকে জয় না করে 

কিংবা কোনো ছল অবলম্বন না করে জয়দুথকে বধ করতে পারবে 

না। - বৃষ! সপ্তাবংশতাধক শততম অধায়। শ্লোক ১৪। 

তদন্তর ঘোগণ ও যোগিগণের অধাম*্বর ন্রতাপহারী কফ যোগয্দ্ত 

হয়ে স্যের আবরণের জন্যে অন্ধকার সংঘ্ট করলেন !- শ্লোক ১৮1) 

যেখানে ভয়ঙ্কর সংগ্রাম চলছে সেখানে কৃষ্ণ সারথির কাধ 

পাঁরত্যাগ করে যোগমগু হলেন- চমৎকার ! 

(হে রাজা (ধৃতরাম্ট্র)। মহাবীর অর্জন সেইভাবে বধ 

করতে থাকলে আপনার পক্ষের যোদ্ধারা ভাঁত হয়ে জয়দ্ুথকে 
পাঁরত্যাগ্গ করলেন । শ্লোক ৩৯। 

অর্জুণ এভাবে আপনার সৈন্যাদগকে পীড়ন করে ভীষণ: শর- 
সমূহের দ্বারা জয়দ্রথের রাক্ষগণকে বধ করলেন । শ্লোক ৪৩। 

পরে অর্জুন তাঁর শরজাল দ্বারা কণ, অন্বথামা, কৃপ, শল্য, 

বসেন ও দুযেধিনকে আবৃত করলেন । শ্লোক ৪৪1 ) 

পরবত+ অধ্যায়ে কোথাও কৃষেরে মায়া সম্পকে দোষারোপ 
করা হয় নিবা উল্লেখ করা হয়ন। তারা নিজেদের অক্ষমতার 

জন্যেই বিলাপ করেছে । সতরাং কৃষ্ণের সারথ্যে এবং নিজের 

পুরুষকার দ্বারাই অর্জন জয়দ্রথকে বধ করেছে । সূষ" আবারত 

করার কাহনশাট নিঃসন্দেহে প্রাক্ষিপ্ত মান্র। 

আরও একটি সম্ভাবনার কথা আমরা চিন্তা করতে পাঁর-_ 
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তা হচ্ছে, সেই সময় সৃযের পু্গ্রাস ঘটেছিল সূ্যগ্রহণের 
জন্যে। ] 

জয়দুথ নিহত হলে পাশ্ডবমহারথেরা নানাদিক থেকে দ্রোণের 

সঙ্গে যুদ্ধ করতে থাকলেন । অর্জনও কো'রবসৈন্য বিনাশ করতে 

থাকল । জয়দ্রথের মৃত্যুতে ফুন্ধ কপ ও অন্বথামা অর্জনের দিকে 

পুনবার ধাবিত হল। অর্জুন তার বাণে আচার্য কপ ও গুরুপনতর 

অন্বর্থামাকে বধ না করার মনস্থ করে কোমলভাবে অস্দ প্রয়োগ 
করতে থাকল । 

তব অর্জন-বাণে কূপ মাত হয়ে রণাঙ্গন ত্যাগ করলেন । 

অশ্বথামাও স্থান ত্যাগে বাধ্য হল। 

আহত কৃপকে দর্শন করে দুঞাখত অর্জুন কৃষের সম্মুখে 

নিজেকে ক্কার দিল।- ক্ষত্রিয়ের আচরণকে ধিক! আমার 

প্রুধকারকে ধিক! আমার আচার আমার পিতার সখা, 
বাণে পাঁড়ত হয়ে রথমধ্যে শয়ন করলেন ! ধিক আমাকে! 

এই অবসরে কর্ণ সাত্যাকর 'দিকে ধাঁবত হল। অর্জন তা 

প্রত্যক্ষ করে কৃষ্ণকে বলল, হে কৃষ্ণ! সাত্যকির দিকে রথ চালনা 
কর-. যাতে কর্ণ সাত্যাককে ভারশ্রবার পথে না প্রেরণ করে । 

কৃষ্ণ বললেন, সাত্যকি একাকী কর্ণের বিরোধিতা করতে সক্ষম । 

উপরন্তু তার সঙ্গে তোমার চক্র রক্ষকদ্য়- য্ধামন্য ও উতুমৌজা 

রয়েছে । অতএব চিন্তার কারণ নেই । 

[ এ ছাড়াও কৃষ্ণ উপদেশ দিলেন, কর্ণের সঙ্গে তোমার যুদ্ধ করা 
এখন উচিত নয় কারণ, ইন্দ্র প্রদত্ত “শান্তশট ওর কাছে রয়ে গেছে। 

তোমাকে বধ করার জন্যে 'শান্ত”ট কর্ণ হত্র করে সঙ্গে রাখে। 

কৃষ্ণের এই বন্তব্য আষাটে এবং নিশ্চয়ই প্রাক্ষপ্ত ! কারণ জয়দুথ- 

বধের সময় কর্ণের সঙ্গে অজছনের যুদ্ধ হয়েছে । তখন কিন্তু 

কৃষ্ণ নিষেধ করেন নি! ব্য।পারাট হাস্যকর নয় ক 2] 
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অনম্তর কর্ণ আর সাত্যকির মধ্যে প্রচণ্ড সংগ্রাম শুরু হল । 
সেই ঘোরতর যুদ্ধে সাত্যকি এক সময় কর্ণকে রথহখন করলে কর্ণ 

দুযেধিনের রথে আরোহণ করল। সাত্যাকি দূষেধিন ও কর্ণকে বধ 

করার সুযোগ লাভ করেও ভীম আর অর্জনের প্রাতিজ্ঞার কথা স্মরণ 

করে তাদের বধ করল না। 

ইতিমধ্যে ভীম একান্রশজন ধার্তরাষ্্রকে বধ করেছে। অন 
ভশঙ্ম, ভগদত্ত, জয়দ্রথ প্রমুখ শতশত বারকে নিধন করেছে। 

সাত্যকিও তেমন বহ কৌরববীরকে যমালয়ে প্রেরণ করেছে। 

ভশম কর্ণকে পরাজিত দেখে অজনকে বলল, হে অজ্ন ! এই 

কর্ণই কিছ পূর্বে আমাকে কটান্ত করোছল। আম মমশ্রুহশন ! 

আম মূঢ! ওদাঁরক! অস্বে আঁশাক্ষত! মূর্খ! যৃদ্ধকাতর ! 

তুই আর যুদ্ধ কারস না।--তোমার সম্মুখেই সে এইসব কথা 
বলেছিল । এমন কথা যে আমায় বলে _-সে আমারও বধ্য ! 

ভীমের কথা শ্রবণ করে অর্জন একটু অগ্রবতাঁ হয়ে কর্ণকে 

বলল, হে কর্ণ! আত্মপ্রশংসী ! অধম্বাদ্ধ! তুম রথহশন 

হয়োছলে, তোমার মত্যুও সন্নিকট হয়েছিল। কিন্তু তুমি আমার 
বধ্য বলে সাত্যাক তোমাকে জীবন দান করেছে । তুঁম তখন দৈবের 
কৃপায় ভমকে রথহীন করতে পেরে বহ কট[ন্তি করেছিলে । অথচ 

সমস্ত সৈন্যের সম্মূখে ভীম তোমাকে বহুবার যুদ্ধে রথহণন করেছে 

তবু সে তোমাকে কটু কথা বলে নি। 

যাহোক, তুমি যখন ভীমসেনকে কান্ত করেছ, আমার 
অপাক্ষাংত আমার পুত্র আভমনহ্যকে বধ করেছ-_তখন তুমি তোমার 

অহণ্কারের ফল লাভ করবে। তুমি আত্মীবনাশের জন্যেই 
আভমনন্যর ধনুক ছেদন করোছিলে। অতএব, পুন এবং বম্ধূগণের 

সঙ্গে তুমি আমার বধ্য হয়েছ। আমি তোমার সম্মুখেই তোমার 
পূন্্ন বষসেনকে বধ করব । 

অর্জন বৃষসেনের বধের প্রীতজ্ঞা করলে কৌরবরাথদের মধ্যে 
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কোলাহল জাগল। 

বিশৃঙ্খলভাবে যুদ্ধ চলতে থাকল । ধ্মে সূর্য অন্তাচলে গেল। 

আনন্দিত কৃষ্ণ অর্জুনকে আলিঙ্গন করে বললেন, হে জিষ্ণু 

'ন্রিভুবনে আমি তোমাকে ছাড়া অন্য কাউকে দেখি না যে এগারো 

অক্ষৌহিণী সৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধ করতে সক্ষম । তুমি একাকী আজ 

যে পরাধ্রম প্রকাশ করেছ তা তোমার পক্ষেই সন্তভব। তুমি যখন 

আবার এইরকম পরাক্রম প্রকাশ করে দুরাত্মা কর্ণকে বধ করবে 

তখনও আম আবার তোমাকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করব । আম সেই 
ক্ষণের প্রতণক্ষায় রয়োছ। 

[বনশত অর্জন বলল. হে মাধব! তোমার অনঃগ্রহেই আমার 

এবং আমাদের এই বিজয় লাভ সন্তব হয়েছে । তোমার অনঃগ্রহেই 

মহারাজ যাঁধাষ্ঠর তাঁর রাজ্য লাভ করবেন । এতে কোনও সন্দেহ 

নেই। তুম অযুদ্ধমান থেকেও আমাদের সৈনাপত্য করছ । 

কৃষ্ণ দ্রুত রথ চালনা করে জয়দ্রথ-বধের বৃত্তান্ত যূধিত্তরকে 

[নবেদন করার জন্যে তাঁর সম্মুখে উপাস্থিত হলেন । 

কৃষ্ণ বললেন ! হে ধর্মরাজ! আপনার শত নিহত হয়েছে 

এবং ভ্রাতা অর্জুন তার প্রাতিজ্ঞাপাশ থেকে মস্ত হয়েছে। 

যাঁধাঁন্ঠর রথ থেকে অবতরণ করে কৃষককে আঁ্ঙ্গন করলেন। 

আনন্দাশ্রু তাঁর দুই চক্ষ প্লাবিত করল । হে বুষ্ণ! তুমিযার 

আশ্রয়, পরিচালক তার বিজয় স্বাভাঁবক। তোমাকে অবলম্বন 

করেই আমরা যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়োছ। অর্জুন তোমার বদীদ্ধ, বল 

ও ক্রমেই জয়লাভ করেছে । 
বনীত কৃষ্ণ বললেন, হে ধর্মরাজ! জয়দুথ এবং ধাতরান্ট্েরা 

আপনারই কোপানলে দগ্ধ হয়েছে । আপনার ক্লোধই এদের বিনষ্ট 

করেছে । আপাঁন বীর এবং দন্টিহস্তা। দুর্মাত দুযেধিন 

আপনার ক্লোধ সৃষ্টি করে যুদ্ধে বন্ধুবর্গের সপে প্রাণ ত্যাগ করবে। 

আপন যার ওপর শ্রুদ্ধ হন-_মূত্যু তাকে আশ্রয় করে । 
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ইতিমধ্যে বিপক্ষ দলের বাণাঘাতে ক্ষতাবক্ষত অবস্থায় ভীম ও 
সাত্যকি এসে উপাঁস্ছত হলে আনান্দত য্ধিষ্ঠর তাদের আলিঙ্গন 
করে প্রভৃত প্রশংসা করলেন। পাশ্ডবপক্ষে সকলে আনন্দিত হয়ে 
যুদ্ধে মনোনিবেশ করল। কারণ, আজ সযার্তে যুদ্ধ সমাপ্ত হয় নি । 

কৌরবপক্ষ যুদ্ধ অব্যাহত রেখোঁছিল। 

অপরদিকে দুযেধিন উপলব্ধি করল-__দ্রোণ, কর্ণ, অশ্বগ্থামা ও 

কৃপ-_ এরাও ক্রুদ্ধ অর্জুনের সম্মৃূখে অবস্থান করতে সক্ষম নন। 

কারণ অর্জন সমস্ত মহারথকে পরাজিত করে জয়দ্রথকে নিহত 
করেছে । যে কর্ণকে অবলম্বন করে এই যুদ্ধের শুরু__সেই কর্ণও 
পরাজিত ! বিষন্ন দুযেধিন দ্রোণের নিকট উরপা্থত হলেন । 

দুষেধিন ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলল, হে আচার্য! ভাঙ্মের পতনের পর 

আমার সৈন্যদলে মহামারী উপাস্থত। শিখণ্ড এখনও জীীবত। 

অর্জন এগারো অক্ষোহিণী সেনা ভে করে জয়দ্রথকে নিহত 

করল। আমরা পিতামহকে রক্ষা করতে পারলাম না। 'মন্র বন্ধ্- 
বাম্ধবদেরও নয়। 

হে আচার্য! সত্যপ্রাতিজ্ঞ ভণঙ্ম নিজেই তাঁর বধের উপায় ব্যস্ত 

করোছিলেন। অর্জন আপনার প্রয় বলে আপানি আমাদের উপেক্ষা 

করেন । এখন একমাত্র কর্ণকেই আমাদের জয়াভিলাষা বলে প্রত্যক্ষ 

করছি। যে সব রাজা আমার জন্যে পাথবাঁলাভের কামনা 
করতেন, তাঁরা পৃথিবীর এম্বয ত্যাগ করে রণভূমিতে শয়ন 

করেছেন। পিতামহ ভীঙ্ম আহত হয়ে রাজগণের মধ্যে শরশয্যায় 

শয়ন করলেন । আম তাঁকে রক্ষা করতে পারলাম না। সুতরাং 
অসচ্জন, মিন্নদ্রোহী ও অধার্মিক হয়ে আম তাঁর সম্মুখে কেমন 
করে দণ্ডায়মান হব? সেই মহাত্া পরুষই বা আমায় কাঁ 

বলবেন? আম মোহবশত রাজ্যলোভী হয়ে পাপ করেছি। 
আবার আমার সুহদেরা, আমার শুভাকাঙ্কষীরাও আমার সঙ্গে 
কপটাচার করেছে। জয়দুরথ নিহত হয়েছেন । ভুূরিশ্রবা নিহত 
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হয়েছেন। আঁভষাহ, শুরসেন, 'শাব ও বসাতি সৈন্যেরাও 

বিনষ্ট হয়েছে । সেই প্ুরুসবশ্রেষ্ঠরা আমার জন্যে অর্জনের সঙ্গে 
যুদ্ধ করে নিহত হয়ে যেখানে গমন করেছেন, আমিও আজ যুদ্ধে 
নিহত হয়ে সেখানে গমন করব । আমার এজীবনের আর কোনও 

প্রয়োজন নেই । হে আচায"! আমায় অন:মতি দান করুন । 

দ্রোণ বললেন, হে দুষেধিন ! বাক্যবাণ দ্বারা কেন আমায় 

পণীড়ত করছ £ আমি তো সব সময়ে বলে থাক যে যুদ্ধে 

অর্জুনকে জয় করা অসম্ভব । কোৌঁরবসভায় শকুনি যে পাশকগ্ীল 

নিক্ষেপ করেছিল তা প্রকৃতপক্ষে ছিল তীক্ষ7 বাণ । সেইগৃিই এখন 

গাণ্ডীবে যোজিত হয়ে আমাদের আঘাত করছে। তুম তখন 
সকলের কথা অবমাননা করেছিলে- তাই আজ এই পারাস্থাতি । 

যাক-_বল, তোমরাই বা কেন জয়দ্ুথকে রক্ষা করতে ব্যর্থ হলে। 

তুমি, কর্ণ, কপ, অশ্ব্থামা, শল্য জীবিত থাকতে জয়দ্ুথ কেন নিহত 

হল? এঁদকে শিখণ্ডী আর ধঙ্টদযগ্ন সহ পাণ্চালেরাও জাবত। 
অহর্নিশ আমি সেই জন্যে চিন্তান্বিত। তবু তুমি ?নিজেদের 
অপদার্থতা আবরিত করার জনে] আমায় বাক্যবাণে বদ্ধ করছ! 

আমায় দোষারোপ করছ । 

সেযাহোক। এখন পাণ্ডবসৈন্য ও সর্জয়সৈন্য মিলিত হয়ে 

আমার কে আগমন করছে । আম সমস্ত পাণ্গাল সংহার না করে 

কবচ ত্যাগ করব না। তুমি অধ্বথামাকে বোলো, সে যেন আপন 
জীবন রক্ষা করতে থেকে সোমকদের বিনাশ করে। ক্রুদ্ধ দ্রোণ 
শতুসৈন্যের দকে ধাবিত হলেন সবেগে। 

দ্রোণ স্থান ত্যাগ করার পর দুষেধিন অনুযোগ করে কর্ণকে 
বলল, হে কর্ণ! আচার্ধযদি সত্যই সচেষ্ট হতেন তবে অজ 
কি ব্যহদ্বার আঁতঙ্রম করতে সক্ষম হত? অজন চিরকালই 
আচার্ষের প্রিয়। তাই আচার্য তাকে দ্বার উন্মৃন্ত করে দিয়ে- 
ছিলেন । জয়দ্রথকে গৃহগমনে হাজ্ঞা করলে এত লোকক্ষয় হত না। 
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কর্ণ বলল, হে দুযেধিন ! প্রকৃতপক্ষে অর্জন কর্মকুশল, যৃদ্ধ- 

নিপুণ, যুবা, বীর, অস্বে সুশিক্ষিত । দ্রুত বিক্রম প্রকাশে সমর্থ, 
অভেদ্য কবচে আবৃত দেহ। অন্যাদকে দ্রোণ বদ্ধ- স্থবির | 

শীঘ্র গমনে অসমর্থ । সেইজন্যেই কুষ্সারাথ অঙন ব্যহ 

আঁতশ্রম করতে সমর্থ হয়েছিল। এতে দ্োোণের কোনও অপরাধ 
নেই । তুমি বৃদ্ধ দ্রোণকে দোষারোপ কোরো না। 

ত£ঃপর পুনরায় যুদ্ধ শুর হল। 

তখন সূর্ধ অস্তামত হয়েছে । অন্ধকারের মধ্যেই বাণানক্ষেপ 

করাছল যোদ্ধারা । দূষেধিন মৃত্যুপণ করে যৃদ্ধে মনোনিবেশ 

করলে পাণ্ালেরা নিরুৎসাহ হয়ে পড়ল। 

দুযেধিন পাণ্ডবসৈন্য ক্ষয় করছে দর্শন করে পাণ্চালেরা ভমকে 

অগ্রবত+ করে অগ্রসর হল। দুষেধিন ভয়ঙ্কর ভাবে তাদের 

প্রীতরোধ করতে থাকলে যু'ধচ্ঠির সাহাধ্যার্থে অগ্রসর হলেন ৷ তাঁর 

নিক্ষিপ্ত একাট [বিশেষ বাণে দুষেধিন রথমধ্যে চৈতন্যহণন 
হয়ে পড়ল। 

অনন্তর দ্রোণ অকাতরে পাণ্ালসৈন্য নধন করছে প্রত্যক্ষ করে 

অজুুন, ভীম ও যুধান্ঠর সকলেই দ্রোণের প্রাতি ধাবিত হলেন । 
সন্ধ্যার অন্ধকারে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ চলতে থাকল । ক্মে রাত্রি আগত 

হল। পাণ্ডবপক্ষের শ্রুদ্ধ ভীম কৌরবসেনা আর ধাত-রাম্দ্রগণের মধ্যে 

হাহাকার সৃম্টি করল। প্রলয়কর মূতি' ধারণ করল ব্কোদর । 
দ্রোণকে পাণ্ডবসৈন্য নিধন করতে লক্ষ্য করে অর্জুন সবেগে 

দ্রোণের দিকে অগ্রসর হল। ভীমও তার অনুসরণ করল ॥ অর্জন 
কৌরবসেনার দক্ষিণপার্্ব আর ভীম উত্তরপার্্ব আঙ্মণ করল। 

মে ধঙ্টদ্যম্ন ও সাত্যাকও উপাস্ছত হল অর্জন আর ভমের 
গাহায্যাথে । 

দ্ধ অশ্বরথামা সাত্যকিকে লক্ষ্য করে ধাবিত হল । অশ্বথানাকে 
মাত্াকর 'দকে গমন করতে দর্শন করে ঘটোৎকচ তাকে প্রাতহত 
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করল। অশ্বামা এবং ঘটোৎকচের মধ্যে ভয়ঙ্কর বুদ্ধ শুর হল। 

ঘটোতকচকে সাহায্যকারী ঘটোৎকচ-্পুত্ন অঞ্জনপবর্কে বধ করল 
অম্বরামা । 

ক্লুদ্ধ ঘটোৎকচ অশ্বরথামাকে নিহত করার জন্যে আরও প্রচণ্ড 
এবং ঘোরতর সংগ্রামে ব্রতী হল। 

উভয়পক্ষের বার-নিধন অব্যাহত রইল। অন্ধকারে দ-্টি 
ব্যাহত হতে থাকলে উভয়পক্ষই সহম্র সহম্র প্রদীপ প্রজ্বালিত 
করে প্রদীপের আলোকে মেঘাচ্ছন্ন দিনের মতো আলোকিত রণ- 

ক্ষেত্রে বুদ্ধ করতে থাকল । জয়-পরাজয় আঁনাশ্চিত হয়ে উঠল । 

পাণ্ডবপক্ষের অর্জুন, সাত্যকি, ভঈম অগপ্রাতহত হয়ে উঠল, 
অপরপক্ষে দ্রোণ ও অশ্বথ্থামা । ধৃষ্টদযম্ন দ্রোণবধে নিরলস প্রয়াস 
অব্যাহত রাখল । 

একসময়ে কোরবসৈন্য পলায়ন করতে থাকলে দুষেধিন দ্রোণ 

ও কর্ণকে বলল, অর্জন যুদ্ধে জয়দ্ুথকে বধ করায় উত্তেজত হয়ে 

আপনারাই ক্রুদ্ধ হয়ে এই রান্রযুদ্ধ শুরু করেছেন । এখন 

অসহায়ের মতো কৌরবসৈন্যের পলায়ন লক্ষ্য করছেন । আমাকে 

ত্যাগ করাই যাঁদ কাম্য ছিল তবে সে কথা পূবেই আমাকে বলা 

উাঁচত ছিল। আম সৈন্যক্ষয়কারক এই রান্রকালীন যুদ্ধে লিপ্ত 

হতাম না। 
দুযেধিনের বাক্যবাণে বিদ্ধ হয়ে দ্রেণ ও কর্ণ পুনরায় যুদ্ধ 

শুরু করলেন। রুদ্ধ দ্রোণের প্রতাপে পাণ্ডবসৈন্যেরা পলায়ন 

করতে থাকল । 
পাণ্ালসৈন্যেরা ক্ষয়প্রাপ্ত হতে থাকলে কৃষ্ণ বিষণ্ন চিত্তে অর্জুনকে 

বললেন, দ্রোণ এবং কর্ণকে প্রাতহত না করা সম্ভব হলে রান্রিতেই 
সমন্ত প।ণ্ডবসৈন্য ধ্বংস হবে । অতঃপর ভীমকে আগমন করতে 

লক্ষ্য করে কৃ্ণ বললেন, হে অর্জন! তুমি এবং ভীমসেন মহারথ 

পাণ্ালগণের সঙ্গে মালিত হয়ে য্দ্ধ কর। 
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[ এখানে কিছু অসঙ্গীত লক্ষ্য করার মতো । কৃষ্ণ একবার 
বলছেন কর্ণের সঙ্গে যুদ্ধ করতে--পরক্ষণেই অঙ্জনকে নিষেধ 
করছেন । এই বৈপরাত্য অন ও কৃষ্ণের সম্মান ক্ষুণ্ন করেছে। 

(অতঃপর কৃষ্ণ ও অর্জন- দ্রোণ ও কর্ণের সম্মহখে উপস্থিত হয়ে 

রণাঙ্গনের অগ্রভাগে অবস্থান করতে থাকলেন । - শ্লোক ৩১। 
উনপণ্চাশদাধক শততম অধ্যায় । 

করণের সাহত তোমার সম্মেলন এখন আম সঙ্গত মনে কার 

না। - শ্লোক ৩৩। পণ্াশদধিক শততম অধ্যায় । ) 

এখানে আরও একটি আষাটে গল্প প্রক্ষিপ্ত হয়েছে । রান্রি- 

কালীন যুদ্ধ চলেছে । এর আগেও কণর্জুনের সাক্ষাৎ ঘটেছে । 

জয়দুখ বধের সময়েও হয়েছে । পবেরি কয়েকাট শ্রোকে আমরা 

দেখোঁছ, কৃষ্ণ কর্ণের হাত থেকে পাণ্ডবসৈন্যদের রক্ষা করার জন্যে 

অর্জুনকে ঘধেতে বলেছেন। আর এখন হঠাৎ বললেন, তুম যেও 

না। ঘটোতকচ যাক । কারণ, উগ্জ্বল ও বিশাল উল্কার ন্যায় 

সেই ইন্দ্রদত্ত শন্তি কর্ণের কাছে রয়েছে । মহাবাহহ, তোমাকে 
বধ করার জন্যেই কর্ণ সেই 'শান্তশটকে সবসময়ে সঙ্গে রাখেন। 

এই শীস্তাট ভীষণ মূর্তি ধারণ করে। অতএব মহাবল ঘটোৎকচই 
এখন কর্ণের সম্মুখে গমন করুক । শ্লোক ৩৪-৩৬। 

হয় কৃষ্ণ এবং অর্জুনদ্ধেষী কেউ তাঁদের হণন প্রতিপন্ন করার 
জন্যে এই অংশাঁটর অবতারণা করেছেন- আয় নয়তো কোনও 

উন্মাদ ভন্ত। দু'জনেই কৃষের চরিন্রকে ক্ষুণ্ন করেছেন। 

জয়দুথকে বধ করার সময় কৃষ্ণের এই 'শান্ত'র কথা একবারও স্মরণ 

হয় নি যে কর্ণ“শান্ত”টকে সবসময়ে সঙ্গে রাখে । বরং তান বারংবার 

অর্জুনকে জয়দ্ুথকে বধ করার জন্যে উৎসাহিত করেছিলেন ৷ একমাত্র 

বাঁকমচন্দ্রই সম্ভবত সকলের দৃষ্টি এদকে আকর্ষণ করে প্রাতবাদ 

করোছিলেন। সুতরাং সন্দেহ নেই যে কর্ণের তথাকাথিত কবচ- 

কুণ্ডল দানের গঞ্পাঁটও একটি আষাঢ় কাহনশ । প্রকৃত সত্য হচ্ছে, 

৯০৯ 



সমস্ত দিনের পারশ্রমে অর্জুন অত্যন্ত ক্লান্ত । সে তুলনায় ঘটোৎকচ. 

তখনও সজীব । তাকে একাদশ অক্ষোৌহিণন কুরুসেনা ভেদ করে-_ 

সমস্ত বীরগণকে পরাজিত করে নার্দষ্ট সময়ে জয়দ্ুখকে বধ করে 

প্রতিজ্ঞা রক্ষা করার জন্যে প্রচণ্ড পাঁরশ্রম করতে হয় নি। সেই 

অথে ভীম ও সাত্যাকও ক্লান্ত ।' তাই কৃষ্ণ মহাবীর ঘটোতকচকে 

আহ্বান করে কর্ণকে প্রাতিরোধ করতে বললেন । এ যুদ্ধনশীতি 

এবং যৃদ্ধকৌশল মাত্র । ] 

কৃষ্ণ মহাবীর ঘটোৎকচকে বললেন, হে ঘটোৎকচ ! তুমি নিশীথ 

সময়ে যুদ্ধে মায়া সৃষ্টি করে মহা ধনূর্ধর কর্ণকে বধ কর। আর 

ধন্টদুম্নকে অগ্রবণ করে পাণ্ডবেরা দ্রোণকে বধ করুক । 

অর্জনও বলল, হে ঘটোৎকচ ! তোমাকে, সাত্যকিকে আর 

অগ্রজ ভীমসেনকেই আম পাণ্ডব-সৈন্যমধ্যে এখন মহাবীর বলে 

গণ্য কীর। তুম যাও। সাত্যাক তোমার পৃজ্ঞরক্ষক হবে । 

উদ্দীপ্ত ঘটোৎকচ বিশাল রথে আরোহণ করে সত্বর কণের 

[দকে ধাঁবত হল । ক্লুমে কণ" ও ঘটোৎকচের মধ্যে মহারণ উপাঁস্থৃত 

হল। দুজনেই বাণাঘাতে পরস্পর পরস্পরকে রন্তান্ত করে 

তুলল 

এক সময় দুষেধিন কর্ণের শোচনীয় অবস্থা দর্শন করে রাক্ষস- 

শ্রে্চ অলায়ূুধকে আহবান করে বলল, আপনি ঘটোৎকচকে বধ 

করুন । 

অলায়ুধকে অগ্রসর হতে দেখে ঘটোৎকচ কর্ণকে পরিত্যাগ 

করে অলায়ুধের দিকে ধাবিত হল। ওাদ্কে কর্ণও ঘটোৎকচকে 

ত্যাগ করে ভীমের দিকে ধাবিত হল। কিন্তু ভীমসেন কর্ণকে 
আতিশ্রম করে অলায়ুধের দিকে অগ্রসর হলে অলায়ুধ ঘটোৎকচকে 
পরিত্যাগ করে ভীমের দিকে ধাঁবত হল। অলায়ৃধ ও ভাঁমের 

মধ্যে ভীষণ বুদ্ধ শুরু হল। 
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কৃষ্ণ সেই ভীষণ যুদ্ধ দর্শন করে অর্জুনকে বললেন, সারাদিনের 
যুদ্ধে পারশ্রান্ত ভীম অলায়ুধের বশীভূত হয়ে পড়েছে। তাই তুমি 
অলায়ুধের দিকে অগ্রসর হও । ধৃষ্টদন্যমন, শিখণ্ডী, যুধামনহা, 

'উত্তমৌজা এবং দ্রৌপদীর পূত্রগণ কর্ণের দিকে গমন করুক । 

নকুল, সহদেব ও সাত্যকিও রাক্ষস-নিধনে নযুত্ত হোক । অনন্তর 
কৃষ্ণ রাক্ষস অলায়ূধকে নিহত করার জন্যে ঘটোৎকচকেই প্রেরণ করা 
যান্তিযুন্ত বলে মনে করলেন। তাই তান পুনরায় ঘটোৎকচকে 

বললেন, কণণকে এখন পারত্যাগ করে তুমি ভরমের সাহায্যে 

অগ্রপর হও । 

পুনরায় ঘটোৎকচ এবং অলায়ুধের মধ্যে ভীষণ সংগ্রাম উপাস্ছিত 
হল। ভীম, ধৃজ্টদ্যম্ন ও শিখণ্ডী প্রভীতি মহারথদের সাহাষ্য 
করার জন্যে কর্ণের দিকে গমন করল । 

দীঘ" রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পর ঘটোৎকচ বকরাক্ষসের ভ্রাতা 

অলায়ূধকে নিহত করল । ৃ 

দুধেধিন আশা করেছিল, অলায়ুধ ভীমকে নিহত করবে । 
পাঁরবর্তে অলায়ুধকে নিহত হতে দেখে সে নিরাশ হয়ে পড়ল । 

অপরাদিকে কর্ণ ভীষণ যুদ্ধে পাণ্ডবপক্ষকে ভাত, ব্রস্ত করে 

তুলাছল। তা দর্শন করে ঘটোৎকচ পুনরায় কর্ণের 'দিকে 
ধাবিত হল। 

কণ এবং ঘটোৎতকচের ভয়ানক সংগ্রাম শুরু হল। শ্রমে ভাত 

কৌরবসৈন্যেরা পলায়ন করতে শুরু করল । কর্ণ ঘটোৎকচের 

হস্তে ভীষণভাবে বিপষদ্ত হতে থাকল। কোৌরব-সৈন্যমধ্যে 

হাহাকার উথত হল। তখন কোৌরবপক্ষীয়রা কর্ণকে তর সেই 

ইন্দ্র দত্ত অস্ট ব্যবহার করার জন্যে অনুরোধ করল। কর্ণও 

কোনও উপায়ান্তর না দেখে তাই ব্যবহার করার মনস্ছ করল। 

[ হঠাৎ ইন্দ্র দত্ত অস্দের আগমণ কি বন্বাসযোগ্য ? ] 
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কর্ণ একটি অমোঘ বাণ ধনুকে স্থাপন করে ঘটোৎকচের 

উদ্দেশ্যে নিক্ষেপ করল । মহাবীর ঘটোৎকচ সে বাণে প্রাণ ত্যাগ 

করল 

1নহত ঘটোৎকচকে দর্শন করে পাণ্ডবদের সকলের চক্ষু অশ্র- 

সজল হয়ে উঠল । কিন্তু কৃষ্ণ আনন্দে সংহনাদ করে উঠে রথের 

ওপর ন:ত্য করলেন এবং অর্জুনকে আলিঙ্গন করলেন । 

[ পুনরায় একাঁটি আষাটে কাহনী প্রাক্ষিপ্ত হয়েছে । ঘটোৎকচ 
নিহত হলে কৃষ্ণ ভীষণ আনন্দে রথের ওপর নতত্য পর্যন্ত করেছেন । 

কারণ কর্ণের কাছে ওই দৈবাস্বট নাকি অর্জনের জন্যে রাক্ষত, ছিল 

_--তা এখন ঘটোৎকচের ওপর ব্যয়ত হয়ে গেছে । অর্জন 

নিরাপদ ! কৃষ্ণ চারন্রকে এত কলাগ্কত বোধহয় করা হয় নি আর 

কোথাও ! কৃষ্ণ আনন্দে নত্য করছেন ! আষাটে কাহনণীর এখানেই 

শেষ নয়। যে কর্ণকে মহাভারতে কম করে হাজারবার অঙ্জন 

অপেক্ষা নিকৃষ্ট যোদ্ধা বলা হয়েছে, কৃষ্ণ সেই কর্ণের প্রশংসা করে 

বললেন, এই জগতে এমন কোনও পুরুষ নেই যে যুদ্ধে কার্তিকের 

ন্যায় শান্তধারণ কর্ণের সম্মুখে অবস্থান করতে পারে । এরকম অজন্ত্র 

প্রশংসা করলেন কণের । এরপর কৃষ্ণ গব করে বলতে থাকলেন যে 

জরাসন্ধ, শিশুপাল, একলব্য সকলকেই তিনি অর্জুনের হিতের 

জন্যে বধ করেছেন বা করিয়েছেন । 'হাড়িম্ব, কিমাঁর, বক প্রভৃতি 
রাক্ষসশ্রেম্ঠ, অলায়ুধ এবং ঘটোৎকচও নিহত হয়েছে । ইত্যাঁদ 

নানান সামঞ্জস্যহশীন কথাবার্তা সান্িবোশিত করা হয়েছে- যা বুদ্ধিমান 
পাঠক সহজেই প্রাক্ষপ্ত বলে অনুমান করতে পারবেন |] 

বুধাষ্ঠর ঘটোৎকচের নিধনে অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে ভণমকে 
বললেন, তুমি দুষেধিনের সৈন্যদের নিবারণ কর। আম অবসন্ন 

হয়ে পড়োছি। 
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কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে সান্না দিলে তিনি বললেন, হে কৃষ্ণ! তুমি 
আর অর্জহন থাকতে ঘটোৎকচ কেমন করে নিহত হল ? প্রত্যক্ষ কর, 

কর্ণ এবং দ্বোণ কেমন ভাবে পাণ্ডবসৈন্য নিধন করছেন। অর্জন 

তুচ্ছ কারণে জয়দ্রথকে নিহত করেই নিজেকে শান্তশাল" বলে চিন্তা 

করছে। আঁভমনদ্য বধে দ্রোণ এবং কর্ণের অবদানই সবধিক। 
এই দুই ন:শংসকে আশু বধ করা প্রয়োজন । 

£পর য্বাধান্ঠর ধৃঙ্টদুযর প্রমুখদের আদেশ করলেন, দ্রোণকে 

1নবারণ করতে । 

কিছুক্ষণ যুদ্ধ চলার পর উভয়পক্ষের সৈন্যেরা নিদ্রাচ্ছ্ন এবং 
ক্লান্ত হয়ে পড়ার জন্যে কিছুক্ষণের জন্যে য্দ্ধবিরাতি ঘটল । 
সৈন্যরা রণভূমিতেই নিদ্রা ল। রান্রর তিন মুহূর্ত মান 
অবাশস্ট থাকতে পুনরায় যুদ্ধ শুরু হল। 

ইতিমধ্যে দুষেধিন দ্রোণকে একই অনুযোগ করে উত্তোজত করে 

তুললে দ্রোণ বললেন, আমি বৃদ্ধ হয়েও যুদ্ধে শান্ত অনসারেই জয় 

করার চেষ্টা করে থাকি। উত্তম! তোমার জন্যে আম জয়ের 
আশায় নিকৃষ্ট কর্মও করব! আমি অস্ত স্পর্শ করে শপথ করাছি, 
সমস্ত পাণ্চাল সংহার করার পরই আম কবচ ত্যাগ করব। 

তুমি অর্জুনকে পাঁরশ্রান্ত বলে মনে করছ ? দেবতা, গন্ধব বক্ষ 
এবং রাক্ষসেরাও অর্জহনকে জয় করতে পারে না তো আমকে? 

দাপপত দূর্যোধন বলল, আমি, দুঃশাসন, কর্ণ আর মাতুল 
শাকুনি আজ যুদ্ধে অজর্যনকে বধ করব। 

দ্রোণ প্রাতবাদ না করে হাস্যমুখেই বললেন, তোমার কল্যাণ 
হোক, তুমি অর্জুনের সঙ্গেও যুদ্ধ করার আশা কর! তবে যাও, 
যুদ্ধ কর । তোমার, কর্ণের আর দুঃশাসনের অনেক আত্মশাঘা 
শ্রবণ করেছি । যাও, আজ তা সত্যে পাঁরণত কর । ওই নিঃশঙ্ক 
জনন সম্মৃথে রয়েছে । যাও, ক্ষত্রিয়ের মৃত্যু বরণ কর। 

দ্ধ শুরু হলে অর্জনের বাণ বর্ষণে আঁশ্থুর হয়ে উঠল 
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কৌরবপক্ষ । অন্যাদকে দ্রোণের ভয়ে কম্পত হল পাপ্ডববাহনশ । 

দুপদ এবং বিরাট নিহত হলেন দ্রোণের হস্তে। 

ফদ্ধ ধঙ্টদয্যম্ন দ্রোণ বধের জন্যে মহাপ্রাতিজ্ঞা করে দ্রোণকে 

আক্লমণ করল। দুষেধিন, কর্ণ, শকুনি ও অন্যান্য ধাত'রাম্ট্রেরা 

দ্রোণকে রক্ষা করতে থাকল । দ্রোণের দিকে পাণ্চালেরা অগ্রসর 

হতেই সক্ষম হল না। 

ভীম ধৃঙ্টদ্যম্নকে তীর ভর্খসনা করল, কোন পুরুষ চক্ষুর 

সম্মুখে পিতা এবং পূত্রগণকে নিহত হতে দেখে শঘ্তুকে 

পরিত্যাগ করে । দ্রোণ পাণ্ডবসৈন্য একেবারে নিংশেষ করার 

জন্যে ব্ধপরিকর । আপনারা দণ্ডায়মান থাকুন । আমিই দ্রোণ 

নিধনে গমন করাছি। অতঃপর মহাবলী ভীম প্রচণ্ড বেগে দ্রোণ- 

সৈন্যের মধ্যে প্রবেশ করল। ভীমকে অনুসরণ করে ধৃজ্টদযম্ও 

পাণ্ালসৈন্য নিয়ে উপাস্হত হল। তারপর পুনরায় শুর হল 
ভয়ঙকর যহদ্ধ। 

তব দ্রোণ অপ্রাতিহতভাবে অকাতরে পাণ্ডব-বধ করতে থাকলে 

পাণ্ডবগগণ ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। তাদের জয়ের আশা যেন 

ক্রমেই অন্তাহতি হচ্ছিল । 

[ এখানে আরও একটি নিকৃষ্টতম আষাট়ে কাহিনশ সংযুক্ত 
হয়েছে৷ কৃষ্ণ দ্োণের পরাক্রম দেখে অর্জুনকে বললেন, দ্রোণ ধনুক 

সংযুন্ত অবস্হায় থাকলে, ইন্দ্রের সঙ্গে দেবতারাও কোনও প্রকারে 

ও'কে জয় করতে পারেন না। তান অস্ত্র ত্যাগ করলেই বধ করা 

সম্ভব। অতএব পাণ্ডবগণ আপনারা ধমত্যাগ করে জয়ের উপায় 

অবলম্বন করন, ঘাতে যুদ্ধে আপনাদের সকলকে দ্রোণ বধনা করেন । 

আমার ধারণা, অশ্বথামা নিহত হলে তিনি আর যদদ্ধ করবেন না। 

সৃতরাং “অশ্বরথামা যুদ্ধে নিহত হয়েছে এই কথা কয়টি কোনও, 

নোক ও'র কাছে বলুক |] 

১০৬ 



অর্জুন এই প্রস্তাব অনুমোদন করল না। যৃধান্ঠির আতকল্টে, 

স্বীকার করলেন । তখন ভশম কৌরবপক্ষীয় ইন্দ্রবমরি অশ্বর্থামা 

নামে বিশাল হস্তশীটিকে বধ করে লাঁ্জতভাবে দ্রোণের কাছে গিয়ে 
বলল, অশ্বর্থামা নিহত হয়েছে । কিন্তু দ্রোণ িম্বাস না করে 

ধৃজ্টদন্যম্নের ওপর আধমণ অব্যাহত রাখলেন । 

[ এখানে লক্ষাণনয়, অধর্ম যুদ্ধের উপদেশ আর কেউ নন-_ 

স্বয়ং কৃষ্ণ দিচ্ছেন । কাকে £ না-অর্জুনকে । স্বীকার করল 
কে? এক অজন ছাড়া সকলে! 

প্রথমত, এই অংশের পূুর্ববত+ সমস্ত জায়গায় কৃষ্ণের জয়গান 

করা হয়েছে। বলা হয়েছে, যথা কৃষ্ণ, তথা ধম+ তথা জয়। 

কৃষই ধর্মের প্রতীক! এই কৃষণই কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে গীতা 

উচ্চারণ করেছেন ॥। এই কৃষ্ণকেই দেবত্ব আরোপ করা হয়েছে। 

এই কৃষ্ণই ভঈচ্মকে বধ করার জন্যে দহ” দহ'বার উত্তেজিত হয়ে 

স্বয়ং অস্ত্র ধারণ করতে চেয়েছিলেন । এই কুষই জয়দুথ বধের সময় 

_-অর্জন ব্যর্থ হলে স্বয়ং যুদ্ধ করার কথা চন্তা করেছিলেন । আর 

এই কৃষ্ণই এখন দ্রোণের বিক্রম দেখে পাণ্ডবদের অধর্মযদ্ধ করার 

উপদেশ দিচ্ছেন ! এটা 'ি িব*বাসযোগ্য 2 সম্ভবপর ? যান্তসঙ্গত ? 

দ্বিতীয়ত, মিথ্যা কথা বলার দায়ত্ব কে গ্রহণ করল, না-- 

ভীম! ভীমের চারত্রের সঙ্গে এ ধরনের কপটতা সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য- 

হখন। ভগমের প্রকৃত আচরণ আমরা আরও কিছ পরে দেখতেই 
পাব। ভীম সমস্ত ছলনার উধের্বে। কপটতার উধেরক। 

তৃতীয়ত, দ্রোণ যুধিচ্ঠিরের কাছে জিজ্ঞেস করলে স্বয়ং 
যৃধাচ্চরও মিথ্যা বললেন । এটাও কি সম্ভবপর 2 ষ্দাধম্ঠিরের 

চাঁরন্রের সঙ্গে এই মিথ্যাভাষণও সম্পূ সামর্জস্যবিহীন । অসম্ভব । 

যাহোক - আসলে, আমরা কী দোঁখ ? ভীমের কথা শুনে দ্রোণ 

শাথল হন নি । ধ্াধান্ঠরের কথাতেও অস্ত ত্যাগ করেন নি।' 

তবে তিনি কী করলেন? প্রকৃত ঘটনার বিবরণ এই রকম । ] 
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দ্রোণ প্রচণ্ডবেগে আঙ্গরার আবচ্কৃত অলোঁকিক ও ব্রন্গ-দণ্ড 

তুল্য বাণসকল নিয়ে ধঙ্টদযম্রকে প্রহার, করতে থাকলেন । 

ক্রমে ধৃঙ্টদযযম্ের রথ বিনম্ট হলে ধৃষ্টদ্যম্ন গদা গ্রহণ করল । দ্রোণ 
সেই গদাস্ধম বিনম্ট করলেন। তখন ধ্টদুযম্ন আঁসচর্ম গ্রহণ করল । 
দ্রোণ ধৃঙ্টদয্যয়ের হস্ত থেকে সেই তরবারি ও চর্ও িপাতিত 

করলেন । 

অতঃপর দ্রোণ ধষ্টদয্যমুকে বধ করার উদ্যোগ করলে সাত্যাক দত 

অগ্রসর হয়ে তাকে উদ্ধার করল । 

সাত্যকি ধঙ্টদন্যয্নকে বলল, হে বীর! আপাঁন ব্যতত অন্য 

কোনও পাঞ্চাল দ্রোণের সঙ্গে যুদ্ধ করতে সমর্থ হবে না। দোণকে 

বধ করার দায়িত্ব আপনার ওপর ন্যস্ত হয়েছে। আপাঁন সত্বর সেই 

কাষে ব্রতী হন। সাত্যকির কথায় ধৃষ্টদুযয পুনরায় দ্রোণের দিকে 

ধাবিত হল। 

পাণ্ালরথিগণ দ্রোণকে বেষ্টন করে জলধারার মতো বাণবর্ষণ 

করে চলেছিল । প্রদুদ্ধ দ্রোণ পাণ্চালদের ধ্বংস করার জন্যে রন্গাস্ 

প্রয়োগ করলেন । অযৃত পাণ্াল বশর নিহত হল। 

তখন দ্রোণকে ক্ষান্রয়ধবংসের জন্যে অবস্থান করতে দেখে তাঁকে 

রু্দলোকে নিয়ে যাবার জন্যে বিশ্বামিন্, জমদাগ্নি, ভরদ্বাজ, 

গৌতম, বশিম্ত, কশ্যপ, ও আন্র খাঁষ এবং সকত, পাশ, গণ, 
বালাখল্য, মরীচপ, ভৃগু, আঙ্গরা এবং অন্যান্য সক্ষত্ন মহার্ধরা 
আগুদেবকে অগ্রবতণ করে সে স্থানে আগমন করলেন (এগুলি 

দ্রোণের চিন্তার প্রাতফলনও হতে পারে )। তাঁরা দ্রোণকে বললেন, 

দ্রোণ! তুমি অধর্মযদ্ধ করেছ। তোমার মৃত্যকাল উপাস্থিত। 
তুম অস্ত্র ত্যাগ কর । আর গুরুতর নিষ্ঠুর কার্য করা তোমার 

উচিত নয়। তুমি বেদ-বেদার্জীবদ এবং সত্যধ্মে নিরত, বিশেষত 

ব্রাহ্মণ । তাই তোমার পক্ষে এ ধরনের নিষ্ঠুর কা উচিত নয়। 

তুম ব্গাস্ দ্বারা বন্মাস্নানভিজ্ঞ ক্ষাতয়দের নিধন করেছ । মনৃষ্য- 
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লোকে তোমার বসবাসের কাল সম্পূর্ণ হয়েছে । দ্রোণ শিথিল হয়ে 
এলেন। তিনি চারাঁদন এক রাত ধরে যুদ্ধ করছিলেন । এইদিনের 

মধ্যাহকাল পর্যন্ত যুদ্ধ করায় তাঁর বাণ নিঃশেষ হয়ে গিয়োছল। 
তব প্রোণ বুদ্ধ করতে থাকলেন । 

অতঃপর ভীম হ্রুদ্ধ হয়ে দ্রোণের রথের নিকটে গমন করে 

দ্রোণকে বলল, নিজের কার্যে অসন্তুষ্ট অথচ অস্মরবিদ্যায় আভভজ্ঞ 

ব্রাহ্মণেরা যাঁদ যুদ্ধ না করতেন তবে ক্ষন্রিয়জাতির এমন ক্ষয় ঘটত 

না। প্রাণীকে হংসা না করাকেই প্রধান ধর্ম বলে মনে করা হয়। 

সেই ধর্মের মূল ব্রাহ্মণেরা । আপনি রক্গজ্ঞশ্রেঠ । এই সৈন্যরা 

ক্ষান্রয়-_তারা আপন ধর্মই পালন করছে । কিন্তু আপাঁন বিপরীত 

কার্য করছেন । আপাঁন লঙ্জিত হচ্ছেন না কেন 2 

ভীমের কথা শ্রবণ করে দ্বোণ অস্ব ত্যাগের ইচ্ছে করে বলতে 

থাকলেন, কর্ণ! কপ! দুযেধিন ! তোমরা যুদ্ধে জয়লাভ করার 

চেষ্টা কর। পাণ্ডবগ্ধণ আর তোমাদের মঙ্গল হোক! আম অস্ন 

ত্যাগ করলাম । এই কথা বলে দ্রোণ উচ্চৈঃস্বরে অ*্বরথামাকে 

আহ্বান করলেন ৷ তারপর অস্ত্র ত্যাগ করে- তা রথের মধ্যে রেখে 

যোগনর মতো সমস্ত প্রাণীকে অভয়দান করলেন। 

সেই অবকাশে ধৃঙ্টদ্যম্ন আস হস্তে দ্রোণের 1দকে ধাবমান হল। 

যোগাবস্থায় দ্রোণ দেহত্যাগ করলেন । কিন্তু সকলের নিষেধ 

অগ্রাহ্য করে ধষ্টদযম্ন অগ্রসর হল। অর্জুন তাকে নিষেধ করতে 

করতে পশ্চাতে গমন করল । ধৃষ্ট্যম্ন দ্রোণের প্রাণহীন দেহের কেশ 
আকর্ষণ করে তরবারি দ্বারা মস্তক ছেদন করল । 

পাণ্ডবেরা জয়লাভ করে শঙ্খধ্বান এবং সংহনাদ করতে 

থাকল। ভীম ও ধঙ্টদযযম্ন পরস্পর আলিঙ্গন করল। ভীম বলল, 
হে পৃষতনন্দন ! যুদ্ধে কর্ণ ও পাপাত্মা দুযোধন নিহত হলে 

আবার আপনাকে বিজয়ী বলে আলিঙ্গন করব। অতঃপর ভীমের, 

আম্রমণে কৌরবসৈন্যরা পলায়ন করতে থাকল ।. 
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বিষগ্রাচততধোদ্ধারা দুষেধিনকে পাঁরবেষ্টন করল । কৌরব- 

যোদ্ধারাও তখন ক্ষুৎ পিপাসায় এবং সর্যতাপে কাতর হয়ে পড়ল। 

গান্ধাররাজ শকুনি দ্বোণকে নিহত শ্রবণ করে অত্যন্ত ভীত হয়ে 

রণক্ষেত্র ত্যাগ করল- কণণও পলায়ন করতে থাকল ৷ মদ্রুরাজ শল্য, 

কৃতবর্মা প্রমুখেরাও পলায়নে তৎপর হয়ে উঠল । কৌরবসৈন্যদলে 
ভীষণ অরাজকতা শুরু হয়ে গেল। 

তখন শুধুমান্্র অশ্বরথামার সঙ্গে শিখণ্ডী, পাণ্চাল, প্রভদ্ুক, 

চোদ, ও কেকয়গণের যদ্ধ হতে থাকল । অশ্বথামা সৈন্যগণকে 

পলায়ন করতে দেখে দুযেধিনের কাছে গিয়ে বলল, হে রাজা! 

কোন মহারথ নিহত হতে এরপ অবস্থা হয়েছে 2 বলুন । 

অশ্রুরুদ্ধ হওয়ার জন্যে দুযেধিন কৃপাচার্ধকে বলার জন্যে 

অনুরোধ করল । কৃপাচার্য আত কম্টে দ্রোণের মত্যসংবাদ 

অশ্ব্থামাকে জানালেন । 

শোকাকুল ও ক্লুদ্ধ অন্বথামা বলল, পিতা বীরলোকে গমন 

করেছেন । এর জন্যে আমার দ?ঃখ নেই । কিন্তু পাপাত্মা ধৃঙ্টদযম্ 

তাঁর কেশাকর্ষণ করে নিচ ভাবে তাঁকে হত্যা করেছে । আ'ম শপথ 

করছি, সমস্ত পাণ্তালসহ পাপী ধৃঙ্টদযম্রকে যাঁদ বধ করতে না 

পারি তাহলে আম যেন ধর্ম্রষ্ট হই। আমি রথারূঢ় হলে, আজ 

যুদ্ধে দেব, দানব, গন্ধর্ব এবং রাক্ষসেরাও জয় করতে সমথ" হবেন 

না। এ জগতে অজন ভিন্ন আমার সমান অস্ব্রবিদ আর কেউ 

নেই। আজ আম পাপী পাশ্ডবদের মাঁথত করব। 

অশ্বথামার সেই দণ্ভোন্ত শ্রবণ করে পলায়নপর কোৌরবসৈন্য 

নিবৃত্ত হল। কোৌরবপক্ষ মহাশঙ্খধবান ও সিংহনাদ করতে থাকল । 

অপরাঁদকে য্যাধান্ঠর অর্জুনকে প্রশ্ন করলেন, হে পার্থ! কোন 
মহারথ পলায়নপর কৌরবসৈন্যদের পুনরায় সত্ববদ্ধ করছেন ? 

অর্জন বলল, হে রাজা! পিতার মৃত্যুতে ক্ুম্ধ প্রাতশোধস্পৃহ 
অ*বথামাই মহাগর্জন করছে । 'ধৃষ্টদুযম্ন গুরুদেবের কেশাকষণ 
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করোছিল জেনে অম্বথামা কখনও তা ক্ষমা করবে না। আপনি 
ত্যন্তশস্ত গুরদেবকে অধর্ম অনুসারে বধ করিয়েছেন- এখন 

ধূষ্টদযম্রকে রক্ষা করুন । আজ ক্রুদ্ধ অ*্বর্থামার গ্রাস থেকে আমরা 

ধূষ্টদ:ম্রকে রক্ষা করতে পারব না। আমাদের আয় আর অল্পমান্রই 

অবশিষ্ট রয়েছে । এই সময়ে রাজ্যলোভে আমরা পিতৃতুল্য গুরু 
দেবকে বধ করলাম ! আমরা মূ! আমরা আচাষদ্রোহীী ! 

অর্জুনের কথা শ্রবণ করে রাগত ভখম বলল, হে অর্জন! তুমি 

সমস্ত ক্ষা্তয়গুণে সমান্বত হয়েও যা বলছ তা তোমাকে শোভা দান 
করছে না। 

আমরা বা তুমি সর্বদাই ধর্মকে অনুসরণ করেছি । ভ্রয়োদশবর্ষ 

অনেক দহখ লাঞ্থনায় কালাতপাত করোছ । ধারা আমাদের প্রাত 

অন্যায় করোছল ক্ষত্রিয় হসাবে তার প্রাতশোধ নেবার জন্যে আমরা 

রণাঙ্গনে উপাস্থিত হয়োছ। কিন্তু তুমি আজ শুর প্রশংসা করছ। 

তুমি অশ্বথামার প্রশংসা করছ যে তোমার নখাগ্রের যোগ্য নয়। হে 

ধনঞ্জয়! ব্রাহ্মণের ছয়টি কাষ 'নাঁদ্ট রয়েছে_ যাজন, অধ্যাপন, 
দান, বজন, প্রাতিগ্রহ এবং অধ্যয়ন । সেগ্ীলর মধ্যে কোন কার্যে 

দ্রোণ প্রাতীষ্ঠত ছিলেন? দ্রোণ স্বধর্ম বিচ্যুত । তিনি হঈনভাবে 

দৈবাম্তর দ্বারা পাণ্ডবসৈন্যদের হনন করছিলেন । তান যদ্ধেজয়ের 

জন্যে নিচ কুটকৌশল সব প্রয়োগ করেছেন । তিনি আভমনন্যকে 

বধ কারয়েছেন । দ্যতসভায় দ্ঁপদীর লাঞ্ুনার প্রাতবাদে সরব 

হনন। এ হেন দ্রোণকে ঘাঁদ বধ করা হয়ে থাকে তা কি অগঙ্গত 

হয়েছে ? 

রুষ্ট ধৃষ্টদযম্র বলল, দ্রোণ-হত্যার জন্যেই আমার জন্ম । আমি 

রথমধ্োই দ্রোণকে নিহত করেছি। এর মধ্যে অন্যায় কোথায় ?. 
[তাঁন িনচ ভাকে ব্রঙ্গাস্ত প্রয়োগে অকাতরে সাধারণ পাণ্াল- 

সৈন্যদের নিধন করেছেন। আমার পিতাকে নিধন করেছেন । 

ক্ান্িয় হিসাবে প্রাতিশোধ গ্রহণ করা কি আমার কর্তব্য নয়? আর 
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গুরু 2 কিসের গুরু 2 শিষ্যপ্রোহী গুরু কোন সম্মান আশা 
করেন ? ৃ 

অতঃপর সাত্যকি আর ধৃষ্টদন্যম্নের মধ্যে তীর বাদানুবাদ শুর” 
হয়ে গেল। একে অন্যকে হত্যা করার জন্যে উদ্যত হলে ভগম, 
যাঁধান্ঠির এবং কৃষ্ণ কোনও প্রকারে উভয়কে শান্ত করলেন । 

এদিকে মহাকালের মতো অখ্বথ্থামা পাণ্ডবসৈন্য নিধন করতে 

থাকল। সাত্যকি ও ধূষ্টদযম্্ কলহাবিবাদ বিস্মত হয়ে অ*্বর্থামার 
প্রাতরোধে অগ্রসর হল। কিন্তু দু'জনেই ভাঁষণভাবে পর্ষদস্ত হল। 
তখন অর্জুন, ভীম প্রমূখেরা তাদের রক্ষা করার জন্যে ধাবিত হল। 

তবে একমান্র অর্জন ভিন্ন কেউই অশম্বথামার প্রতাপের কাছে 
অবস্থান করতে পারল না । 

তখন অর্জন অশ্বরথামাকে বলল, আপনার যত তেজ, যত শন্ত 
রয়েছে তা আমার ওপর প্রয়োগ করে দেখান । 

অর্জন আর অশ*বথামার ভয়ঙ্কর যুদ্ধ শুর হল। অশ্বথথামা 

'নাক্ষিপ্ত প্রাতাট দৈবাস্্ অর্জুন প্রতিহত করলে বিষগ্ন অ*্বখামা সেই 
[দনকার মতো যুদ্ধাবরতি ঘটাল । সূর্য তখন অস্তাচলে। 

কর্ণ পর্ব 

পরাদিন দুষেধিন পরম বিনয়ের সঙ্গে রাধানন্দন কর্ণকে বলল, 
হে সখা! যুদ্ধে অন্যান্য বীরগণের সঙ্গে পিতামহ ভগজ্ম এবং. 

আচার্য দ্রোণ নিহত । পিতামহ দশদিন মহাযুদ্ধ করে পাণ্ডবসৈন্য 

হাস করে গেছেন সত্য-_কিন্তু তান যে পাণ্ডবদের রক্ষাও করে 

গেছেন এও সত্য । পাঁচাঁদন এক রান্রি যুদ্ধ করে নিহত হয়েছেন 
পুজনীয় আচার্য দ্রোণ। তানও পাণ্ডবদের রক্ষা করে গেছেন. 
বলে আমার বিশ্বাস! এখন আমার পক্ষে তোমার মতো 

মহাযোদ্ধা আর কেউই উপাস্থত নেই যে নিমাজ্জত তরণীর মতো: 
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কৌরবসৈন্যের দাঁয়ত্ব গ্রহণ করে। অতএব, তুমি আমার সৈনাপত্য 
স্বীকার করে কৌরবসৈন্য রক্ষা কর এবং পাণ্ডবদের বধ করে আমায় 
বিজয় প্রদান কর। হেকর্ণ! অর্জন তোমার সম্মুখে অবস্থান 
করে যুদ্ধ করার ইচ্ছাই প্রকাশ করবে না। 

তখন অঙ্গরাজ কণ" স্বভাবসুলভ আত্মশ্রাঘাপূণ স্বরে বলল, হে 

পরম সখা! আমি বহু পৃবেই তোমাকে বলেছিলাম । আমি কৃষঃ 
সহ সমস্ত পাণ্ডবদের জয় করব। তুমি স্থির হও। নিজেকে 

বিজয় বলে বোধ কর । 

কর্ণের বাক্যে অত্যন্ত প্রীত হয়ে দুর্যোধন প্রচলিত প্রথায় তার 
আঁভষেক শ্রিয়া সম্পন্ন করল। 

কৌরবশিবিরে তৃর্ধনাদ, সিংহনাদ, জয়ধনি উঠল । আত্মগরে 
গ্রবিত কর্ণ বলল, হে রাজা! আজ আমি তোমার প্রীতির জন্যে 
পাণ্ডবপক্ষের প্রধান প্রধান বীর, অনচর ও বন্ধৃগণের সঙ্গে 

অজনকে জয় করব । এখন থেকে তুমি পবত, সমুদ্র ও দ্বীপের 

সঙ্গে পা'ডবশন্য পাঁথবী শাসন করতে থাক। পরেও তোমার পদুনর, 

পোন্র ও প্রপৌন্রগণ এই পথবী ভোগ করতে থাকবে । (শ্লোক ৫৭ 
অষ্টম অধ্যায় । ) 

[ লক্ষ্যণীয়, কর্ণ এখানে পাণ্ডবশ্ন্য পাঁথবীর কথা বলেছে। ] 

অনন্তর কর্ণ মকরবযহ রচনা করে পাশ্ডবসেনাদের প্রতি অগ্রসর 

হল। 

কর্ণের ব্যহ রচনা লক্ষ্য করে য্যাধাষ্ঠির কৃষ্ণের সম্মুখে অর্জদনকে 
বললেন, কণ" যেভাবে ধাত'রাণ্ট্সৈন্য সান্নবেশিত করেছে তা লক্ষ্য 

কর। [বিশাল ধার্ত'রাষ্ট্রসৈন্যদের মধ্যে প্রধান প্রধান বীরেরা 'নিহত 

হয়েছেন । এখন কর্ণ ব্যতীত কিছ অসার লোক মান্রই রয়েছে। 

তুমি সেই মহারথ কর্ণকে বধ করে বিজয় লাভ কর। 

্াধান্ঠরের নির্দেশ শ্রবণ করে অর্জুন অর্ধচন্দুব্যহ রচনা করল। 
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ত্মে এক পক্ষ অন্য পক্ষের ওপর পাঁতিত হল । যুদ্ধ শুরু হল। 

মহাবল ভীম একাঁট বিশাল হস্তিপ্ঠে আরোহণ করে অগ্রসর 
হল। তাকে প্রাীতরোধ করতে অগ্রসর হল মহাবীর ক্ষেমধূর্ত। 

ভয়ঙকর যুদ্ধের পর ভীম ক্ষেমধার্তকে নিহত করল । 

কর্ণ পাশ্ডবসৈন্য ধ্বংস করতে থাকলে নকুল কর্ণকে প্রাতরোধ 

করতে অগ্রসর হল! ভীমসেন অগ্রসর হল অশ্বামার 'দিকে, 

সাত্যাক বিন্দ ও অনাবন্দের দিকে । দুযেধিন ধাঁবত হল 
যুধাম্ঠরের দিকে । সংশপ্তকগণ ব্যস্ত রাখল অর্জহনকে। 

সাত্যাক একসময় বন্দ ও অন্যাবন্দকে নিহত করল। কেকয়- 
সেনারা ভঈত হয়ে সাত্যণককে পাঁরত্যাগ করে পলায়ন করতে 

থাকল । 
অর্জনপত্ শ্রুতকম্মা ( দ্রৌপদী-পুত্র ) নিহত করল চিন্রসেনকে। 

প্রাতীবিন্ধ নিহত করল চিন্ররাজাকে । কৌরবসেনারা পাণ্ডবদের 

প্রতাপে ছন্নভঙ্গ হয়ে পড়ল । শুধুমাত্র অশ্বর্থামা একাকী ধাবিত হল 
ভীমের 'দিকে। 

বাণযুদ্ধের পর দুজনেই একে অন্যের বাণাঘাতে মৃছি'ত হয়ে 

পড়লে উভয়ের সারাঁথই তাদের রণাঙ্গন থেকে সাময়িক ভাবে 

অপসারণ করল । 
অন্যাদকে অর্জন সংশপ্তকসেনাদের মধ্যে প্রবেশ করে হতাবশিষ্ট 

সেনাদের অকাতরে নিধন করতে থাকল । 

সুস্হ হয়ে অশ্বর্থামা ভীমকে পরিত্যাগ করে অর্জুনকে নিবারণ 
করার জন্যে অগ্রমর হল । অন্বশামা অর্জুনকে যুদ্ধে আহ্বান 

করল। 

অঙ্জহন তখন কৃষ্ণকে বলল, হে কৃষ্ণ! এঁদকে সংশগ্তকগণ, 

অন্যাদিকে অম্বথামার আহবান ! যা উচিত কর্তব্য--তা আমায় বল। 

কৃষ্ণ বললেন, তবে অ*বথামাকেই রণ দান কর। 
অর্জন একাঁদকে অশ্বখামাকে বাদ্ধদান-_অন্যাদকে সংশগ্তকদের 

১১৪ 



নিহত করে চলল । 

ভয়ঙ্কর যুদ্ধের পর অর্জুন গুরুপুত্রকে বধ না করা সমাচখন 
জ্কান করে অ*বথামার রথাশ্বগ্যাীলর রঞ্জু ছেদন করল। সারথিকে 
নিহত করল এবং অশ্বরামাকে আহত করল । তখন বজ্গাহণন 
অ*্বগুলি অশ্বরথামার রথকে যথেচ্ছভাবে রণস্থল থেকে অপসারণ 

করল। অর্জন সংশপ্তকদের নিহত করা অব্যাহত রাখল । 

পাণ্ডবসৈন্যগণের উত্তরাঁদকে কৌরবপক্ষীয় মহাবীর দণ্ডধার 

পাণ্ডবসৈন্য নিহত করতে থাকলে আত্নাদ উত্থিত হতে থাকল । 

কৃষ্ণ দণ্ডধারের দিকে রথ চালনা করে অজদনকে বললেন, দণ্ডধার 
ভগ্দত্তের মতোই বীর । সতরাং ওকে অবহেলা করা উীচত নয়। 

প্রথমে তুমি দণ্ডধারকে বধ কর- তারপর পুনরায় সংশপ্তকাঁদগকে 
যমালয়ে প্রেরণ কোরো । 

দণ্ডধার ভগদত্তের মতোই একটি বিশাল হাস্তপচ্ঠে আরোহণ 

করে পাণ্ডবসৈন্য মাথত করছিল । অর্জুন ভীষণ যুদ্ধের পর হস্তী 

সমেত দণ্ডধারকে যমালয়ে প্রেরণ করে পাণ্ডবসৈন্যদের অভয় দান 

করল। অতঃপর পুনরায় সে সংশপ্তকদের আভমুখে গমন করে 

অকাতরে তাদের নিধন করা শুরু করল। 

অঞ্জন শ্রথ গাঁতিতে বাণক্ষেপ করছে দর্শন করে কৃষ্ণ 'বিরন্ত হয়ে 

বললেন, হে অর্জন! এখন কালক্ষেপের সময় নয়। যথাসত্বর 

সংশপ্তকদের নিধন কর। কর্ণকে বধ করা আশ প্রয়োজন । 

কের উপদেশে অর্জন তরান্বিত হল এবং অবাশিষ্ট 
সংশপ্তকগণকে বধ করল। কৃষ্ণ কাঁপধ্বজকে পাণ্ডবসৈন্য অভিমুখে 

চালনা করলেন । 

এঁদকে পাণ্ডবপক্ষীয় বীর পাণ্ড্যরাজার সঙ্গে অশ্বথামার ভয়ঙ্কর 

সংগ্রাম চলছিল। কর্ণ পাণ্ডবসৈন্য নিধন করাছিল। 

একসময় মহাবীর পাশ্ড্যরাজ অশ্বামার হস্তে নিহত হল। 

অন্য একদিকে কর্ণের নেতৃত্বে কৌরবেরা ধৃষ্টদম্তর প্রমুখদের 
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সঙ্গে ঘোরতর সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছিল। উভয়পক্ষের বহ্ বীর 

ক্রমাগত নিহত হাঁচ্ছল। জয় পরাজয় আঁনশ্চিত ছিল। কর্ণের 
ভীষণ প্রতাপের সম্ম:খে পাণ্ডবেরা অবস্থান করতে পারাছল না। 

অপরাঁদকে অর্জনও মহাবিষ্মে কৌরবসৈন্য ছিন্নভিন্ন করছিল । 
ক্রমে দেখা গেল, কর্ণ পাণ্চালগণকে, অর্জন ন্রিগর্তদের এবং ভীম 

কৌরব ও সমস্ত হস্তিসৈন্যকে বধ করতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে । 

সোঁদন অপরাহে যাঁধান্ঠর দুযেধিনকে পরাজিত করে বধ করতে 
উদ্যত হলে ভীম বাধা দিয়ে বলল, হে মহারাজ! দুযোধন 
আপনার বধ্য নয়। অতঃপর কৃতবমাঁ দুষেধিনের রক্ষায় অগ্রসর 

হলে ভীম প্রাতরোধ করল । তখন কর্ণকে সম্মুখে রক্ষা করে 
কৌরববীরেরাও উপান্থৃত হল। 

সাত্যাক, যুধামনত্য, শিখণ্ডা, প্রভদ্রকগণ, দ্রৌপদণীর পৃত্রগণ, 
উত্তমৌজা, যুষুৎসু, নকুল, সহদেব, ধৃঙ্টদ-ম্ন, চোদ, কারৃষ, মৎস্য, 

কেকয়দেশীয় সৈন্য, চোঁকতান এবং ফ্াধান্চর কর্ণবধে যত্ববান হলেন । 
কর্ণ পাণ্ডববীর এবং সেনাদের িপযস্ত করতে থাকলে 

দেবদ্ুতের মতোই গর্জন এসে উপাস্থছত হয়ে শরজালে আকাশ 
আবৃত করল এবং কর্ণের দিকে ধাবিত হল। অর্জুন হাস্যমূখে 
কর্ণের বাণগীল প্রাতহত করতে থাকল । অর্জনবাণে পীড়িত 

কৌরবসৈন্য পলায়ন করতে থাকল । 

কমে সূর্য অস্তাচলে গেলে কৌরবপক্ষীয় যোদ্ধারা রাত্রি- 
কালীন য্দদ্ধের ভয়ে সমস্ত সেনা অপসারণ করল। ফলত 
পাণডবেরাও হস্ট মনে শাবর আভমুখে প্রত্যাগ্মমন করতে থাকল। 

রাত্রি উৎকণ্ঠায় আঁতবাহিত করে মহাবীর কণ" প্রভাতে 
দ্যোধনের 'নকট উপস্থিত হয়ে বলল, হে রাজা! আজ য্ণ্ধে হয় 
আম অর্জননকে বধ করব-_না হয় সে আমায় বধ করবে । আমার 
ও অজ“নের কা বাহূল্যবশত এযাবৎকাল তার ও আমার সাক্ষাৎ 
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হয় নি। (কর্ণ পর্ব। পণ্চাবংশ অধ্যার । শ্লোক ৩৪-৩৫ ) 

[ কণ" ও অর্জুনের সাক্ষাৎ হয় নি এটা কি সত্য কথা? গত 

দিনের যুদ্ধেই হয়েছিল । ] 

কথ আরও বলল, সমস্ত অস্বের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বজয়' নামে 

আমার ধনু আছে । পরশুরাম সেই উত্তম স্বগন্শয় ধন আমাকে 

দান করোছিলেন ! সেই ধন গাণ্ডীব অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট । আজ 

আম যুদ্ধে বীর ও বিজয়ীশ্রেষ্ত অ্জনকে বধ করে বন্ধুবগের সঙ্গে 
তোমায় আনাঁন্দত করব । আজ আমার হস্তে তোমার সমস্ত শন্রু 

নিহত হবে (অজর্যন ছাড়া অন্যান্যরাও ?) সমগ্র পাথবা 

তোমার হবে-তা তোমার পূত্রপোন্রেরা চিরাদন ভোগ করবে । 

(শ্লোক ৪৪-৪৮1) 

কৃষ্ণের তুল্য গুণবাণ ও ঘুদ্ধশোভী এই শল্য যাঁদ আমার 

সারথর কা করেন, তাহলে তোমার জয় সুনিশ্চিত। বহূতর 

শকট আমার অস্ত্র বহন করুক । উত্তম উত্তম বহূতর অশ্বষুস্ত রথ 

সবর্দা আমার পশ্চাতে আগমন করুক । (শ্লোক ৫৭৫৯1) 

কোনও ধনুরধধরই যেমন অস্রুজ্ঞানে আমার তুল্য নয়-_ তেমন 

কোনও লোকই বাহুবলে শল্যের তুল্য নয়। অ*্বহদয় জ্ঞানে শল্যের 

তুল্য কেউ নেই । সতরাং শল্য সারথি হলে আমার রথ অর্জনের 

রথ অপেক্ষাও শ্রেষ্চ হবে । 

[ শ্বোকগুলি উল্লেখ করার কারণ- কর্ণের আত্মশ্বাথা পাঠকের 

নিকট প্রদর্শন করা এবং কর্ণ-কুন্তী সংবাদ যে প্রাক্ষপ্ত তা প্রমাণ 
করা । পাণ্ডবশুন্য করার কথা কণ পৃবেও বলেছে । শুধু অন 

নয় সকল পাণ্ডবকেই সে বধ করতে চেয়েছিল। ] 
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আনন্দিত দুষেধিন বলল, হে মহাবাহ্ন কণণ! তোমার সব 
প্রার্থনাই পূর্ণ হবে । 

অতঃপর দুযেধিন শল্যকে সারথ্য গ্রহণ করার জন্যে অনুরোধ 

করলে শল্য প্রথমে অস্বীকার করেন । পরে প্রশংসায় আভিভূত 

হয়ে রাজী হলেন । কিন্তু আত্মপ্রশংসায় শলও কম যায় না। 

শল্যের সারথ্যে কণ“ রথে আঁধা্ঠত হলে দুষেধিন বলল, আমার 

মনে আশা ছিল, মহারথ ভীম্ম ও দ্রোণ যুদ্ধে অর্জন ও ভীীমকে 

নিশ্চয়ই বধ করবেন। কিন্তু তাঁরা তা করেন নি। তুম 

যাঁধাচ্চরকে বন্দী কর অথবা ভীম, অজর্ন, নকুল ও সহদেবকে 
বধ কর। 

মহাবীর কর্ণ শল্যকে বলল, আপাঁন রথ চালনা করূন। আমি 
অজর্ন, ভীম, নকুল, সহদেব এবং রাজা যাঁধান্ঠটকে বধ করব । 
(শ্লোক ৭২।) 

স্পঙ্টবাদী শল্য কিন্তু কর্ণের আত্মগর্ব সহ্য করলেন না। 

বললেন, পাণ্ডবেরা সকলেই সবাস্তিজ্ত, মহাধনূরধর, মহাবল, যুদ্ধে 

অপলায়নকারী, অজেয়। এরা যুদ্ধে ইন্দ্রেরও ভাতি উৎপাদন 
করতে পারেন । তুমি এদের অবজ্ঞা করছ কেন? তুঁমি যখন 

গাণ্ডীবধবান শ্রবণ করবে বা যুদ্ধরত ভীম, নকুল, সহদেব এবং রাজা 

যুধিষ্ঠিরকে দর্শন করবে তখন নিশ্চয়ই এমন কথা বলার সাহস 
করবে না। হে কণণ! তুমি আত্মশ্বাঘা থেকে বিরত হও। তুমি 
ভশষণ আত্ম-অহঞ্কারী এবং অসঙ্গতভাষী। অজর্ন- অজ্ঞনই । 

তোমার কি রাটরাজার গোধন অপহরণের ঘটনা-_গন্ধর্ব চিন্রসেন 

কর্তৃক দূষেধিন ও কৌরব-নারীদের বন্দী করার ঘটনা অথবা 

জয়দ্ুথ-বধের ঘটনা স্মরণ হয় না? সেখানে জেমার ভাঁমকা 

কি তুম বস্মৃত হয়েছ 2 তুমি আজ তোমার মৃত্যু নিশ্চিত 
জেনেই অজর্যনের সম্মখবতাঁ হয়েও অধথা আত্মগর্ব কোরো 
না। তোমার এই আত্মগবের ফলেই এই বিশাল লোকক্ষয় 
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উপাস্থত হয়েছে। তুঁমই এই অসংখ্য ক্ষতিয়ক্ষয়ের জন্যে 
উত্তরদায়ী । 

বৃদ্ধ কর্ণ বলল, আপাঁন শত্রুর প্রশংসা করছেন । 

শল্য বললেন, আমি স্পম্টবন্তা। তোমার 'হতের জন্যেই 

কথাগুীল বললাম । আমার উপদেশ স্মরণে রেখো । 

কর্ণ বলল, উত্তম। আপাঁন অজ্ঞন আঁভমুখে রথ চালনা 

করুন। 

কণ" কৌরব-সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করে জনে জনে উত্তোজত স্বরে 

বলতে থাকলেন, আজ অঞ্জন কোথায়-তা আমাকে কেউ 

প্রদর্শন করলে তাকে আমি গ্রাম-রত্বাদ নানান দুমূুল্য বস্তু দান 

করব। 

কর্ণের এই উীন্ত শ্রবণ করে দূযেধিন আনান্দত হল। কিন্তু 

1বরন্তু শল্য বললেন, হে কর্ণ! তোমাকে অজ্নের সংবাদের জন্যে 

দান করার প্রয়োজন নেই ৷ স্বভাবতই তুম আজ অর্জজনকে দর্শন 
করবে ৷ তুম মোহবশত কৃষ্ণ আর অজর্বনকে বধ করার কামনা 

করছ। হায়! তোমার এমন কোনও বন্ধ নেই যে তোমাকে 

[নিষেধ করে ! হেকর্ণ! দুযেধিনের হিতের জন্যেই আম বলছি 
যে, তুমি যাঁদ মঙ্গল কামনা কর তবে সমস্ত যোদ্ধা খন তোমাকে 

রক্ষা করতে থাকবেন--তখনই তুমি অজযনের সম্মখবতাঁ হও। 

একাকী কদাচ নয়। 

শল্য কর্ণের দম্ভ অসহ্য বোধ করে নানান কটান্ত করলেন । 

কর্ণও বহু কথা বলল । উত্তেজত কর্ণ বলল, সহম্ত্র কৃষ্ণ বা সহশ্্ 
অজর্ন আসুক, আমি একাকী তাদের বধ করব । 

শল্য এবং কর্ণের কলহে শেষপ্যন্ত দুযেধিনকে হস্তক্ষেপ করতে 

হল। মধুর বচনে দুযোধন উভয়ের প্রশংসা করে উভয়কেই নিবৃত্ত 
করলে শল্য কর্ণের রথ শন্ুসেনার আঁভমুখে পারচালিত 
করলেন । 
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কালর:পঈ ঘমের মতো কর্ণ পাণ্ডবসৈন্যের মধ্যে প্রবেশ করল। 

অপর দিকে অজর্ঁন হতাবাঁশষ্ট সংশপ্তকদের দিকে মৃত্যুর মতো 
ধাবিত হল। 

কণের পত্র সুষেণ ও সত্যসেন কর্ণের চম্ররক্ষক হয়ে প্রাণের 

মমতা ত্যাগ করে যুদ্ধ করতে থাকল । জ্যেম্ঠ পুত্র বৃষসেন পম্ঠে- 

রক্ষক 1হসাবে আঁধম্ঠান করতে থাকল । কৌরবপক্ষীয় বীরেরা 
কর্ণকে বেষ্টন করে রইল । 

এক সময় য্াধাচ্চ৮র আর কর্ণের মধ্যে তীর সংগ্রাম শুরু হল। 

বিশ্রমে কেউই কারও অপেক্ষা ন্যন নন। তব শেষপর্যন্ত কণ' 

যুধিজ্ঠিরকে পরাজিত করল । যুধিষ্ঠির শ্রুতকীতি'র রথে আশ্রয় 
নিলেন । 

যুধিচ্চিরের উৎসাহে ভগমসেন সাত্যকি প্রমূখ রাথরা বিপুল 

বেগে কৌরবসৈন্যকে আঙ্মণ করল ॥ কৌরবসেনারা হতোদ্যম হয়ে 
পলায়নে তৎপর হয়ে উঠল । 

দুষেধিন প্রমূখ রথিরা বহু কষ্টে সৈন্যদের সঞ্ঘবদ্ধ করে পুনরায় 

পাণ্ডবদের প্রাতহত করার জন্য অগ্রসর হল । 

যৃধিষ্ঠরের পরাজয়ে ক্লোধে উন্মত্ত ভীম কর্ণের দিকে ধাবিত 

হল। কর্ণও আত্মশ্রাঘা করে শল্যকে বলল, ভীমকে নিহত বা 

বি-রথ করলে অজ্*ন নিশ্চয়ই আমার নিকটে আগমন করবে । 

আমার পক্ষে তা উত্তম হবে। 

শল্য বললেন, ত্মি ভীমের দিকেই গমন কর। ভামকে নিরপ্ত 
করে তাঁম অজ্যনকে লাভ করবে-তাহলেই তোমার চিরদিনের 

অভ৭ম্ট সম্পূর্ণ হবে। 
ভীম এবং কের মধ্যে ভীষণ যুদ্ধ শুরু হল। এক সময়ে 

ভমের পদাঘাতে রথের মধ্যে কর্ণ অচৈতন্য হয়ে পড়লে সারাথ রথ 
সহ তাকে অপসারণ করল। হ্াধান্ঠরের পরাজয়ের প্রতিশোধ 
[নয়ে ভখম হম্ট মনে কৌরবসৈন্য নিধনে প্রবৃত্ত হল। 
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দুযোধন কর্ণকে রক্ষা করার জন্যে ভীমের উদ্দেশ্যে ভ্রাতাদের 

প্রেরণ করল ! 

বাঁবৎস, বিকট, সহ, ক্রাথ, নন্দ, উপনন্দকে ভম যমালয়ে 
প্রেরণ করলে অবাঁশম্টেরা ভীত হয়ে পলায়ন করল । 

অন্যদকে গান্ডীবধারী অজন অকাতরে সংশপ্তক ও কোশল- 
সৈন্যক্ষয় করে চলেছিল । 

করুক্ষেত্রে শুধ্ মৃত্য- মৃত্য আর ম-ত্যর প্রাতিধবনি। 

এক সময় অজু্ন কর্ণের হস্তে নিপীঁড়ত পাণ্চালসৈন্যদের 

দুদ্দশা দর্শন করে কৃষ্ণকে বলল, হে কৃষ্ণ! কণ'কে প্রাতরোধ করার 

জন্যে আমার গমন করা উচিত । তোমার কী আঁভমত ? 

কৃষ্ণ বনলেন, হে অজর্ন ! তম কৌরবসৈন্য ক্ষয় কর। 

তঃপর ধ্াুদ্ধ, রন্তনয়ন ও মহাতেজা কৃষ্ণ ও অজর্যন কৌরব- 

ব্যহ ভেদ করে ভেতরে প্রবেশ করে কৌরবসেনা ধ্বংস করতে 

থাকলেন । কাম্বোজ, যবন ও শকসৈন্যেরা রন্তান্ত হয়ে পাতিত 

হতে থাকল। দুযেধিন প্রোরত সংশপ্তকগণ আগমন করলে অর্জন 
তাদেরও বধ করতে থাকল । 

অর্জুনকে প্রাতিহত করার জন্য অন্বথ্থামা পুনরায় অজুনের 

সম্মুখীন হল এবং ভয়গকর যুদ্ধে লিপ্ত হল। 

কৃ বললেন, হে অজ্ন ! গুরুপুত্র বলে অন্বথামাকে 

উপেক্ষা কোরো না। এখন উপেক্ষা করার সময় নয় । 

উদ্দীপ্ত অজন প্রবল বেগে অশ্বর্থামাকে আক্রমণ করে আহত 

করল। অচৈতন্য অবস্থায় অ*্বথথামা রণক্ষেত্র থেকে অপসৃত হল ! 

অশ্বথামাকে জয় করার পর অজন কৃষককে বলল, হে কৃঞ্ক ! 

দেখ, পাণ্ডবসৈন্যগ্ণ পলায়ন করছে । করণ মহারথদের মথিত 

করছে । মহারাজ যাঁধাষ্ঠির তো দ-্টই হচ্ছেন না। তাঁর কুশল 
সংবাদ লাভ করার পরেই আবার আম শত্রু নিধন করব । 
যুধিষ্ঠির কর্ণ কর্তৃক পরাজিত হয়ে দূরে অবস্থান করছিলেন । 
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কৃষ্ণ সৌঁদকেই রথ চালনা করলেন । 
এঁদকে অশ্বর্থামা এবং ধৃন্টদুযমের প্রচণ্ড সংগ্রাম শুরু 

হয়োছল। শেষপরন্ত ধূষ্টদ্যদ্ন প্রাতশোধস্পৃহ অন্বথামার 

কাছে পদদস্ত হয়ে পড়লে অশ্বথথামা রথহীন ধূষ্টদন্যম্নকে বধ 

করার জন্য দ্রুত অগ্রসর হল । 

এই নময় কৃষ্ণ অজর্যনকে বললেন, হে অজর্তন! ধৃজ্টদুযম্ন 
সঙ্কটে পাঁতত হয়েছে । অন্বথথামা তাকে বধ করার উদ্যোগণ 

হয়েছে । তুমি শীঘ্র অশ্বামাকে নিবারণ কর । 

অজুন তখনই অসংখ্য বাণে অ*বথামাকে আচ্ছন্ন করে ফেলল । 

অশ্ব্থামা ধূষ্টদযম্নকে পারিত্যাগ্গ করে অ্নকে গ্রহণ করল । সেই 
অবসরে সহদেব ধৃষ্টদযম্রকে রথে তুলে নিয়ে রণক্ষেত্র থেকে 

অপসত হল। 

অজু্ন-বাণে অশ্বর্থামা পুনরায় বিহহল হলে তার সারাঁথ তাকে 
অপসারণ করল । 

এক সময় কৃষ্ণ বললেন, হে অজ্ন ! কর্ণ তোমার কপিধ্বজ 

দর্শন করে তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করার ইচ্ছায় ওই প্রত্যাবর্তন করছে । 
কণ ধর্মাত্মা যাধান্ঠরকে অপমান করে অপরাধ হয়েছিল । 

সৃতরাং ওর কাল উপাাস্থৃত হয়েছে । অতএব তুমি এখন কর্ণকে গ্রহণ 

কর। কৌরবসৈন্য পরস্পর রক্ষিত হয়ে তোমার অভিমুখবতন 

হয়েছে । তুম যত্ন সহকারে মহাধনূর্ধর কর্ণকে আত্মদর্শন করাও । 
(শ্লোক ৫১-৫৪। বযগচত্বারং অধ্যায় |) 

এরপর কৃষ্ণ আরও বললেন যে, যুধাম্ঠর জীবিত রয়েছেন । 

অতঃপর অর্জুন পুনরায় কৌরবসেনার সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হল! 

[এবার কিছ প্হনরান্ত ও আবাট়ে গজ্পের অবতারণা দেখা 
যায়। 

কর্ণ ভার্গব অস্ন দ্বারা পাণ্ডবসৈন্য বধ করতে থাকলে ভীত 
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অর্জন বলে, এ অস্ত কোনও প্রকারেই আমি প্রাতিহত করতে সমর্থ 
নই। ( উনপঞ্চাশতম অধ্যায় । শ্লোক ৬১।) 

অর্জুনের কথা শ্রবণ করে বুদ্ধিমান কৃষ্ণ বললেন, কর্ণের বাণে 

যুধাম্ঠর গুরুতর ভাবে ক্ষত-বিক্ষত হয়েছেন! সুতরাং তম 

তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে- আশ্বাস দিয়ে এসে পুনরায় ঘৃদ্ধে লিপ্ত 

হও এবং কর্ণকে বধ কর । 

কৃষ্ণ এই কথা বলে যুদ্ধে কর্ণকে পাঁরশ্রান্ত করবেন বলে 

যুধিষ্ঠরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার ছলে প্রস্থান করলেন । 
(শ্লোক-_৬৭।) 

অথচ কিছ আগেই কৃষ্ণ কালপাঁড়িত কর্ণকে গ্রহণ করার জন্যে 

উদ্দীপ্ত করছিলেন অজদিনকে ! 
এরপরের কাহিনীও আষাট়ে! যাঁধা্চঠরের সঙ্গে সাক্ষাৎ 

করতে গেলে আহত যুধিষ্ঠির মনে করেন যে, অঙজজন কর্ণকে বধ 

করে এসেছে । কিন্তু তান যখন জানতে পারলেন যে, কর্ণ তখনও 

জীবিত, তান অর্জনের গ্াণ্ডীবকে অপমান করলেন । ফলে 

উত্তোজত অর্জন জোম্ঠ ভ্রাতাকে হত্যা করতে উদ্যত হয়। অবশেষে 

কৃষেের মধ্যস্ততায় দুজনের ক্লোধের উপশম ঘটে এবং অঞ্জন কণ"- 

বধের প্রতিজ্ঞা করে রণক্ষেত্র আভমুখে ধাঁবত হয় । 

এই প্রক্ষিপ্ত অংশ দ্বারা কৃষ্ণের মহিমা উদ্জবল হয় নি । প্রকারান্তরে 

কৃষণকে ধূর্ত হিসাবে প্রাতিপন্ন করা হয়েছে । অর্জুনচারতও ক্ষন 
হয়েছে । পরম সংযমী অর্জন জ্যে্ঠ ভ্রাতার প্রীতি ওরকম ব্যবহার 

করতে পারে-তা অকজপনীয়। দূযুতসভায় আমরা অজদনের 

আচরণ লক্ষ্য করোছ। উত্তেজিত ভাঁমকে সে শান্ত করেছে। 

ভগত্মবধের অংশেও আমরা অর্জুনকে লক্ষ্য করোছি। এ অর্জুন সে 

অর্জন নয়। | 

অর্জুন পাণ্ডব-সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করলে কোরবপক্ষীয় বারেরা- 
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অঞ্জনের দিকে ধাবত হল । অর্জুন তাদের নিধন করে কর্ণের 
সৈন্যের দিকে দ্ুত অগ্রসর হল। অর্জুনকে দর্শন করে নব বলে 
বালয়ান হয়ে ভীম কৌরবসেনা মন্হন করা শুরু করল। শত শত 

কৌরববীরকে নিহত করে শকুনিকে পরাজিত করে ভীম কৌরবসেনা 

ভগ্ন করে ফেলল। 

অন্যদিকে কণ" পাণ্চাল নিধনে ব্যস্ত রইল । 

অর্জুন কর্ণের দিকে অগ্রসর হতে হতে কৃষককে বলল, হে বুঝ! 

কর্ণের রথ-ধ্যজা দশ্যমান হয়েছে! ভগমসেন প্রভৃতি বীরগণ 

কণের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত । পাণ্ালেরা কণেরি ভয়ে পলায়ন করছে । 

আমরা কর্ণকে আশ্রমণ না করলে পাণ্চালগণের রক্ষা নেই। তুম 

কর্ণের দিকে রথ চালনা কর। আজ আম কর্ণকে বধনা করে 

প্রত্যাবতন করব না। 

শল্য দূর থেকে কাঁপধবজকে লক্ষ্য করে কর্ণকে বলল, হে কর্ণ! 

তুমি যার কথা জিজ্ঞেস করছিলে সেই কৃষ্সারথিযুন্ত রথ শত্রু 

সংহার করতে আসছে। কণ“! তুমি যাঁদ আজ অজনকে বধ 

করতে পারো তো আমাদের মঙ্গলই হবে । দেখ কণণ! অর্জন শন 

সংহার করতে করতে বেগে তোমার দিকেই আগমন করছেন । 

অর্জনের পাশ্বরক্ষক এবং পৃজ্ঞরক্ষকদেরও দেখাঁছ না। অর্জুন 
একাকীই তোমার দিকে আসছেন । ফলে সফলতার দিকে দান্টপাত 

কর। তুমি অর্জন-বধে প্রাতিজ্ঞাবদ্ধ। তুমি ভিল্ন অঞ্জনের 

সম্মুখবতঁ হওয়ার সাহস কারও নেই । তম প্রস্তুত হও । 
কর্ণ বলল, হে মদ্ররাজ শল্য! আজ আপাঁন আমার বাহুবল 

দর্শন করবেন। আমি একাকণই পাণ্ডবসহ পাণ্ডবসৈন্য নিধন 

করব। আপাঁন আমার পুরুষকার দেখুন । 

দুযেধিন কর্ণের নিকট এসে উপাস্ছিত হলে কর্ণ বলল, হে 
রাজা! কৃপ, কৃতবমা, শকুনি, অশ*্ব্থামা, আমার কনিম্ঠ ভ্রাতাগ্ণ 

ও অশ্বারোহী অজর্নের 'দিকে ধাবত হোক । কৃষ্ণ ও অজ্নকে 
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পারশ্রান্ত করূুক। ওরা ক্ষতাঁবক্ষত হলে আম অনায়াসে ওদের 

বধ করতে সক্ষম হব। | 

কর্ণের আদেশে মহারথেরা অজর্বনকে বেষ্টন করে অস্তাথাত 

করা শুর করল । অজর্ন যুদ্ধে তাদের গ্রহণ করল । অজ:ন-বাণে 

আকাশ আচ্ছন্ন হল। অজুনের রক্ষার্থে পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণও 

অগ্রসর হলেন । 

সূর্যরশ্মি যেমন মেঘ ছিন্ন করে গমন করে-অজর্নের রথও 

মদজলবধর্শ মেঘতুল্য হান্তগণকে ভেদ করে সকল দিকে গমন করতে 

থাকল। গ্ান্ডীব থেকে বন্রপাতের মতো শব্দ উত্থিত হতে 

থাকল । 
অজন ভীমের কাছে উপস্থিত হয়ে তাকে যাধান্ঠরের কুশল 

বাতা প্রদান করে তার অনুমতিষ্কমে সেই স্থান থেকে প্রস্থান 

করল! 

ভীম আর অজুনের বাণে বোঁষ্টত হয়ে কোরবসৈন্য নির্ৎসাহ, 

হতোদ্যম হয়ে পড়ল । রক্ষা কর--রক্ষা কর' বলে কণকে আহবান 

করতে থাকল এবং ক্রমে কর্ণের কাছে গমন করে আশ্রয় প্রার্থনা 

করল । 

কর্ণ তখন পাণ্চালদের পুনরায় আক্লমণ করে নধন করা শুরু 

করল । ধৃম্টদম্র, শিখণ্ড+, সাত্যাকর সঙ্গে কর্ণের মহারণ চলতে 

থাকল । অর্জুন পাণ্ডবসৈন্য রক্ষা করার জন্যে দ্রুত কর্ণের দিকে 

অগ্রসর হতে থাকলে পৃচ্ঠরক্ষক হিসাবে তাকে অনুসরণ করল 

ভীম । 

এই সময়ে দুঃশাসন ভীমকে প্রতিহত করার জন্যে অগ্রসর হল। 
ভয়ঙ্কর সংগ্রাম শুর হল । দুঃশাসনের বাণে ভীম আহত হল। 

ক্রুদ্ধ ভম গদা ধারণ করে বলল, তুই আমাকে আহত করেছিস। 

এবার আমার -গদাঘাত সহ্য কর। আজই এই যূম্ধমধ্যে আমি 
তোর রন্ত পান করব। ভীম-নাক্ষপ্ত গদা দুঃশাসনের মন্তকে 
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আঘাত করল। দুঃশাসন রথ থেকে পাঁতিত হল । ভাঁম দুঃশাসনকে 
লক্ষ্য করে তার পূর্কৃত সব অপরাধ স্মরণ করে আগ্ুর মতো 
প্রজবালত হল। তখন সে চিৎকার করে কর্ণ, দুযেধিন, কৃপ, 

অন্বঙ্থামা ও কৃতবর্মকে বলল, হে সমস্ত যোদ্ধাগ্ণ ! আজ আমি 
পাপী দুঃশাসনকে বধ করছি। আপনারা যাঁদ পারেন তো ওকে 

রক্ষা করুন। অতঃপর ভম আস হস্তে রথ থেকে লক্ষ প্রদান করে 
দুঃশাসনের দিকে বেগে ধাবিত হল। আঁস দ্বারা তার কণ্ঠ 'ছন্ন 
করে রন্ত পান করল। বলল, পাপাত্বা-মত্যু তোকে রক্ষা করুক। 
তারপর ভীম দুঃশাসনের মস্তক ছেদন করল। 

ভীমের এই ভয়ঙ্কর কার্যকে দর্শন করে কৌরবসৈন্যরা বেগে 

পলায়ন করতে থাকল । 
কৃষ্ণ ও অজচন নিকটে আগমন করলে ভশম বলল, হে অর্জন ! 

আম আমার প্রতিজ্ঞা প্রণ করেছি । এখন দুযেধিনকে উরুভঙ্গ 
করে তার মস্তকে পদাঘাত করতে সক্ষম হলেই আমার শাম্ত-_ 
আমার প্রাতজ্ঞা পূরণ হয় । 

ভ্রাতা দুঃশাসনের মত্যুদর্শনে হ্রুদ্ধ নিষঙ্গী, কবচী, পাশণ, 

দণ্ডধার, ধনঃগ্রুহ, আলোলুপ, সহ, ষণ্ড, বাতবেগ, সুমা ভীমকে 

'আঙ্কমণ করল । ভীম অনায়াসে সেই দশজন ধাত'রান্ট্রকে যমালয়ে 
প্রেরণ করল । 

শল্য কর্ণকে বললেন, রাজগণ ভীমের ভয়ে ভীত হয়ে পলায়ন 

করছে। গাঁদকে অন তোমার নিকটবতাঁ হচ্ছে। তুমি 
অর্জহনকে বধ করতে পারলে বিপুল কাঁতির অঁধকারী হবে । 

পরাজয় হলেও নিশ্চিত স্ব । 
ওদকে কর্ণপূত্র বৃষসেন এবং নকুলের মধ্যে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ 

হচ্ছিল। যুদ্ধে নকুলকে সঙ্টজনক অবস্থায় দর্শন করে ভগম 
অঙ্জদনকে বলল, নকুল সঙ্কটে । ওকে উদ্ধার কর। 

অবিলম্বে কপিধবজ বৃষসেনের সম্মুখে উপাচ্থিত হল। বৃযসেন 
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মহাবেগে অজহনকে আ্লমণ করল । 

বুদ্ধ অর্জন মৃদু হাস্য করে কর্ণ, দুষেধিন, অশ্বথ্থামা প্রভাত 
বীরদের উদ্দেশ্য করে বলল, আজ আ'ম বৃষসেনকে আপনাদের 

সম্মখেই বধ করব । সাধ্য থাকে তো রক্ষা করুন । মুহূর্তকাল 

পরেই গাণ্ডনবানাক্ষিপ্ত বাণে বিদ্ধ হয়ে বাহ্যুগল ও মস্তকশনন্য 
হয়ে বসেন রথ থেকে পতিত হল । 

কর্ণ পৃত্রবধ দর্শন করে ফ্রোধান্বিত হয়ে অর্জনের দিকে 

অগ্রসর হল। 
কৃষ্ণ অর্জনকে বললেন, হে পার্থ! স্থির হও। শল্যসারথ 

কণ" তোমার দিকেই আগমন করছে । 

অর্জুন বলল, হে কৃষ্ণ । তুম যখন আমার প্রাত সন্তুষ্ট তখন 

জয় আমার অবশ্যন্তাবী। অর্জন আজ কর্ণকে বধ না করে 

প্রত্যাগত হবে না । তাঁম কর্ণের দকে রথ চালনা কর। 

[িছুকালের মধ্যেই দুই মহারথ পরস্পরের সম্মুখীন হল। 

কৌরবপক্ষণয়রা কর্ণকে বেষ্টন করল- _পাণ্ডবপক্ষীয়রা অর্জুনকে । 

শুরু হয়ে গেল মহারণ । অর্জন ও কর্ণ একে অন্যের পক্ষের 

যোদ্ধাদের নিহত করতে থাকল, সঙ্গে সঙ্গে একে অন্যকেও আঘাত 
করতে থাকল । সমস্ত রণাঙ্গনৈ এক অদ্ভুত স্তব্ধতা ! এক সময়ে 

অশ্বামা দুষেধিনের হস্ত ধারণ করে মিনাত পূর্ণ বরে বলল, হে 

সখা, দুষেধিন! এখনও প্রসন্ন হও । শান্ত হও। পাণ্ডবগ্ণের 
সঙ্গে যুণ্ধের প্রয়োজন নেই । যুদ্ধকে ধিকার ! তুমি পাণ্ডবগণের 

সঙ্গে মালত হয়েই রাজ্যশামন কর । আম নিষেধ করলে অর্জন 
যুদ্ধ স্থগিত করবে । কৃষ্ণ তো বিরোধই ইচ্ছা করেন না । আর 
যুধাচ্ঠির সবদাই প্রাণগণের হিত সাধনে নিরত | ভীম, নকুল, 

সহদেব যুধিষ্ঠরের আজ্ঞাবতখ। তুমি সান্ধ কর। হতাবশিষ্ট 
রাজ্য এবং যোদ্ধারা আপন আপন দেশে প্রত্যাবত্ন করক। 

'শতুতার অন্ত হোক । পাণ্ডবেরা সব্দাই তোমার আনুগত্য স্বীকার 
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করবে! তাই তুমি জগতে মঙ্গলের জন্যে প্রসন্ন হও । পাণ্ডবেরা 
তোমার স্বাভাবক মিত্র । তুমি সেই ন্রতা লাভ কর। 
( পণ্যযান্টতম অধ্যায় । শ্লোক ২০-২৮।) 

অশ্বর্থামার বিনীত আবেদনে দুযেধিন বলল, হে সখা! তুঁম 
যা বললে তা সত্য। কিন্তু দুঃশাসনের ভয়ঙ্কর মত্যু আমার হৃদয়ে 

গ্রীথত হয়ে আছে । তাছাড়া অ্ছনও কর্ণকে বধ করতে সমর্থ 
হবেনা । অর্জন আজ অত্যন্ত পাঁরশ্রান্ত। সতরাং কর্ণ তাকে 

বলপূবক বধ করবে । (শ্লোক ৩১।) 

কমে কর্ণ ও অর্জনের মধ্যে দারুণ সংঘর্ষ শুরু হল। দুই 

মহারথের রণহুংকারে রণক্ষেত্র কম্পিত হতে থাকল । কর্ণ-নিক্ষিপ্ত 

মহাবাণসমূহ যেমন অর্জনকে বিদ্ধ করতে থাকল - তেমন 
অজুনের বাণও বিদ্ধ করতে থাকল কর্ণকে । জয় পরাজয় আনশ্চিত 

হয়ে উঠল । দুই পরম শত্রু আজ চরম ফলাফলের জন্যে পরস্পরের 
মুখোমুখি | 

অর্জুন আগ্নেয় অস্ত্র নিক্ষেপ করলে কর্ণ বারুণাস্ত্র দ্বারা তা 
প্রতিহত করল । 

অর্জুন এন্দ্রাস্্র প্রয়োগ করলে কর্ণের দেহ বাণে ব্যাপ্ত হয়ে 
গেল। কর্ণ ভার্গবাস্ত্র প্রয়োগ করে এৰ্দ্রাস্্ প্রতিহত করল। 

অবসর মতো কর্ণ পাণ্চালসৈন্যও বধ করল! 

ভগম ফ্লোধে আর্ত নয়ন হয়ে অর্জহনকে বলল, হে অর্জন! 

তোমার সম্মুখে অবস্থান করে এই পাপাত্মা-ধম'হীন সৃতপূত্ত 
কেমন করে পাণ্চালদের বধ করছে ? তুমি কেন উপেক্ষা করছ ? এখন 
কি উপেক্ষা করার সময়? আনন্দিত কৌরবদের কোলাহল শ্রবণ 
করছ নাঃ তোমার কি স্মরণ হচ্ছে না দ্রোপদীর সেই অপমান 2 

সেই অপমানের হোতা হচ্ছে সূতপদত্র কর্ণ। হে ধনঞ্জয়! তুমি 
যা্দ সমর্থ না হও। তবে বল। গদাঘাতেই আমি নিহত করব 
পাপাত্মা কণকে। 
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কৃ$ও বললেন, হে পার্থ! কৌরবেরা চিন্তা করছে ষে কর্ণ 

অস্ত দ্বারাই তোমার অস্ত প্রাতহত করবে । তুমি ধৈর্ব অবলম্বন 
করে কর্ণকে বধ কর। 

ভনম আর কৃষ্ণের কথা শ্রবণ করে অর্জুন বলল, হে কৃষ্ণ! 
অনুমাতি কর। আম ব্রন্ধাস্ত্র প্রয়োগ করছি । 

কর্ণ কিন্তু অর্জুনের সেই ব্রহ্গাস্ত্ প্রাতহত করল ! 
তখন উত্তোজত ভীম বলল, হে অর্জন! তুমি আরও একটি 

বহ্ষাস্ত্র প্রয়োগ কর । 

অর্জুনের রঙ্গাস্তে শত শত কৌরবসেনা নিহত হতে থাকল । 

রূহ্গাস্ন থেকে অসংখ্য শর আত্মপ্রকাশ করে কর্ণের রথকে আবরিত 
করল । 

শ্রমে কর্ণ তিনাঁট বাণে ভঈম, কৃষ্ণ আর অর্জুনকে আহত করে 

1সংহনাদ করে উঠল । 

অর্জনও বাণ দ্বারা কর্ণ-পৃত্র সৃষেণ, শল্য ও কর্ণকে বধ করে 

এক রাজপুন্রকে নিহত করল । পুনরায় সে বাণক্ষেপ করে কর্ণকে 

[বদ্ধ এবং শত শত কৌ'রবসেনাকে যমালয়ে প্রেরণ করল । 

পারবে কর্ণও পাণ্ডবসৈন্য নিহত করতে থাকল । জয় পরাজয় 
আনশ্চিত রেখে দুই মহাবীর যুদ্ধ করে চলল । 

মে অঞ্জন মহাষ্্ুদ্ধ হয়ে উঠল । সেকর্ণকে আহত করল। 

কর্ণের চক্ররক্ষক, পাদরক্ষক, অগ্রগামী ও পৃচ্ঠরক্ষকদের রথ এবং 

সারাঁথ সহ নিহত করল । ধার্তরাম্ট্রেরোা এবং হতাবাশস্ট কৌরবেরা 
কর্ণকে ত্যাগ করে পলায়ন করতে থাকল । তা দর্শন করে 

দুযেধিন কৌরববীরদের কর্ণের রথের অনগমন করার আদেশ 'দিল। 

তব কর্ণ পারত্যন্ত হল। গ্া"্ডীব-নিক্ষিপ্ত বাণের সম্মুখে কেউ 
অবস্থান করতে পারল না। 

কৌরবসৈন্যেরা অর্জনের বাণ পতনের সীমারেখার বাইরে 
অবস্থান করে দুই মহারথের দ্বৈরথ যুদ্ধ দর্শন করতে থাকল । 
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যেন অনস্তকাল ধরে ভয়ঙ্কর সংগ্রাম চলতেই থাকল। কখনও 
কর্ণ পরান্মশীল, কখনও বা অর্জন । সহসা কর্ণের রথচন্কর ভূমি 
গ্রাস করল। 

ক্রমে ক্ণ ও অর্জুন উভয়েই পরিশ্রান্ত হয়ে উঠল । 

এক সময়ে কর্ণ এক ভঁষণ নাগবাণ নিক্ষেপ করে অর্জুনের 

“সংপ্রীসদ্ধ কিরটাটকে তার মস্তক থেকে পাঁতিত করল। 
তখন শ্রুদ্ধ অর্জন এক ভীষণ অস্তকে আঁভমান্লিত করে 

গাণ্ডীবে স্থাপন করল । সেই অবসরে ভূমি কেরি রথচ্াকে আরও 

আঁধক গ্রাস করেছে । 
কণ" বলল, হে অর্জন ! একটু অপেক্ষা কর। দৈববশত আমার 

রথচন্ককে ভূমি গ্রাস করেছে । বৃদ্ধ, আঁনচ্ছক, কৃতাঞ্জলি, শরণাগত, 

যুদ্ধ-বিরামপ্রার্থীঁ, অস্তত্যাগী, বাণশনন্য, ভ্রষ্ট কবচ, ভগ্মাস্ত্র যোদ্ধার 

প্রতি কোনও সৎ যোদ্ধা অস্তক্ষেপ করে না। তুমি জগতে মহাবীর, 
সংচাঁরন্র, এবং যুদ্ধধমে" আঁভজ্ঞ ৷ অতএব িছুকাল অপেক্ষা কর। 

আম ঘতক্ষণ না রথচচ্ উদ্ধার কার ততক্ষণ তুমি আমার প্রাত অস্্ 

[নিক্ষেপ করতে পার না। 

কৃ বললেন, হে রাধানন্দন ! তুমি এখন ধর্মকে স্মরণ করছ । 

নিচ লোকেরা বিপদে পাঁতিত হলে ভাগ্যকে দোষারোপ করে-_ 

নিজের দূচ্কমে'র নিন্দা করে না। দ্রৌপদীকে প্রকাশ্য রাজসভায় 

অপমানিত-_লাঞ্ছিত করার সময় তোমার ধর্ম বোধ কোথায় ছিল ? 
দূত ক্রীড়ার সময় তোমার ধর্ম কোথায় ছিল? ভ্রয়োদশ বৎসর 
পরেও যে তোমরা মহারাজ যৃধাম্তরকে রাজ্য প্রত্যর্পণ কর নি-_- 

তখন তোমার ধর্মবোধ কোথায় গিয়োছিল? বারণাবতে পাণ্ডবদের 
জীবন্ত দগ্ধ করার সময় তোমার ধর্ম কোথায় িয়োছিল ? যখন 

তোমরা ছয় মহারথ এক সঙ্গে নিরস্ঘ কবচহীন বালক আঁভমনন্যকে 

বধ করোছিলে তখন ধর্ম কোথায় ছিল? এখন ধর্মকে স্মরণ 
করে কীলাভ? আজ ধমচিরণ করেও তুমি জীবিতাবস্থায় মুক্তি 
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লাভ করবে না। 

কর্ণ কোনো প্রতি উত্তর করতে সক্ষম না হয়ে যুদ্ধের জন্যে 
পুনরায় প্রস্তুত হল। 

কৃষ্ণ বললেন, হে অজন! তুমি দৈবাস্ন দ্বারাই কর্ণকে রথ 
থেকে নিপাতিত কর । 

কর্ণ অর্জনের ওপর রক্ষাস্ত্র নিক্ষেপ করে রথচক্ক উদ্ধার করার 
চেষ্টা করল। অর্জনও সেই ব্রহ্গাঙ্ত্রকে প্রাতহত করে অন্য অস্ত 

দ্বারাই কর্ণকে প্রহার করতে থাকল । কও দৈবাস্ত্ প্রয়োগ করে 

অর্জুনের অস্ত্র প্রাতহত করল। এরপর কণ" অর্জনকে নিহত 

করার জন্যে একাঁট ভঈবণ বাণ নিক্ষেপ করল । অন বিদ্ধ হল। 

গাণ্ডীব-ধৃত হস্ত শিথিল হল । দেহ কাম্পত হতে থাকল । 

সেই অবসরে কর্ণ রথ থেকে অবতরণ করে চক্র উদ্ধারের জন্যে 

পুনরায় চেষ্টা করল। 

চৈতন্যলাভ করে যমদণ্ড তুল্য একটি অঞ্জলিক বাণ গ্রহণ 

করল অর্জন । সেই বাণ ধনুতে স্থাপন করে আভমন্বিত করল। 

তারপর গ্রান্ডীব আকর্ষণ করে অর্জন বলল, আমার এই বাণ 

শত্রুর শরীর ও প্রাণনাশকারী হোক। 

গাণ্ডীব-নাক্ষিপ্ত সেই মহাবাণ কর্ণের মস্তক হরণ করল । প্রথমে 

পর ছিন্ন মস্তক ভূমিতে পাঁতিত হল, তারপর দেহ ! 
মহাবীর কণ“ নিহত হলে পাণ্ডবেরা আনন্দে কোলাহল করে 

ল। 

মহারথ কর্ণ বাণব্যাপ্ত দেহে এবং রন্তলিপ্ত অঙ্গে ভূতলে পাঁতিত 

শায়ত রয়েছে দশ'ন করে মদ্ুরাজ শল্য ছিন্নধবজ রথ নিয়ে প্রস্থান 

লন । (শ্লোক ১৭১। টযান্টতম অধ্যায় । ) 

ভয়ার্ত কৌরবেরা পলায়ন করতে থাকল । 

কর্ণের মৃত্যুকে বড় বোশ মাহমান্বিত করার চেষ্টা করা 
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হয়েছে । তাতে কৃষ্ণ ও অর্জনের চারন্রের হানি ঘটেছে। কর্ণ 

বীর 'িঃসন্দেহে- কিন্তু সে কত বড় বীর. অর্জনের থেকেও 
বড়? মহাভারতে কর্ণ আর অর্জনের বিভিন্ন যুদ্ধ কিন্তু সে কথা 

বলে না-_সে কথা প্রমাণ করে না। 
কর্ণ যাঁদ অর্জুনের থেকেও বড় বীর হত, তবে কণ কি দ্রোণের 

ষড়যন্দে সহমত হয়ে অজঁনকে মূল রণক্ষেত্র থেকে দূর করার 

স্বপক্ষে অভিমত ব্যস্ত করত ? তার অহংবোধ কি আহত হত না ? 

জয়দ্ুখ বধের দিন কর্ণ অর্জুনকে প্রাতিহত করতে সক্ষম হয় নি 

কেন 2 জয়দুথকে রক্ষার দায়ত্ব তো তারও ওপরে ন্যস্ত ছিল 2 

কেন সে ব্যথ হল £ 

কর্ণের মৃত্যুকে গৌরবান্বিত করার জন্যে দশটি আধাটে 

কাহিনগও উপস্থিত করা হয়েছে । এক, গ্দরর পরশুরাম নাকি 
আভশাপ দয়ো ছলেন যে, মৃত্যুকালে কর্ণ কোনও অস্ত্কে স্মরণ 

করতে পারবে না। কিন্তু আমরা কী দেখি? মুলত দৈবাস্তের 

ওপর ভিত্তি করেই অর্জুনের সঙ্গে কর্ণের ভয়ঙ্কর যদ্ধ হয়েছিল। 
কর্ণ কোনও প্রাতিষেধক অস্ত্রের কথাই বিস্মৃত হয় নি । সে অনুনের 
ব্ন্মাস্তও প্রাতিহত করেছে । 

দ্বিতীয় কাহনী, কোনও এক ব্রাহ্মণ নাক আঁভশাপ 'দিয়োছিল 
যে, তার রথচন্ক ভূমি গ্রাস করবে । কর্ণের অপরাধ--সে অজাবে 

এই ব্রাহ্মণের গোহত্যা করোছল। 

কর্ণের রথচন্ক ভূমি গ্রাস করোছল হয়তো সত্য ৷ তবে তা নিশ্চ 

ব্রাহ্মণের আভশাপের জন্যে নয় । যাহোক, এখানে প্রশ্ন হচ্ছে, ক 

কেন রথচস্ক উদ্ধারে প্রবৃত্ত হল? সেদায়িত্ব তো সারাথ শল্যের 

জয়দুখ বধের দিনে আমরা দেখোঁছ- অর্জন গাণ্ডীব হস্তে শত 

প্রীাতহত করছে-_কৃষ্ণ অব এবং রথের পাঁরচযাঁ করছেন । যধ 

স্থগিত করে কর্ণ রথচন্ক উদ্ধারে প্রবৃত্ত হল, সারথি শল্য নির্বিধর 

রইলেন। একথা কি বি্বাসযোগা- হ্যান্তসম্মত ? 
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কর্ণের অনহগাম? আরও রথ ছিল। অন্য রথে আরোহণ করা 
কর্ণের পক্ষে নতুন কিছদ ছিল না। সে অন্য রথে আশ্রয় গ্রহণ 
করেনি কেন? এই অংশাঁট যে প্রাক্ষপ্ত তার প্রমাণ ছ্যোটতম 

অধ্যায়ের শ্বোক সংখ্যা-১৭৬ ! সেখানে স্পম্ট বলা হয়েছে ষে কর্ণের 
পতনের পর মদ্ররাজ শল্য 'ছিন্ধধ্রজ রথ নিয়ে প্রস্থান করলেন । তান 
রথচক্র উদ্ধার করেছিলেন এমন কোনও কথা বলা হয় নি। এছাড়াও 
_ মদ্ররাজ দ্রুত পলায়ন করে যখন দযেধিনের কাছে উপস্থিত হয়ে 
করণের মৃত্যদ্শ্য বর্ণনা করে সান্দবনা দিচ্ছেন-_ তখন তিনি এক- 
বারও রথচ্ত গ্রাস হওয়ার কথা উল্লেখ করেন নি । (সাতাট্টতম 
অধ্যায়ের প্লোক সংখ্যা ৯-১৪।) সুতরাং আমরা মনে করতে পার 
যে কৃষ্ণ কোনো কুটকৌশল অবলম্বন করেন নি এবং অর্জনও 
কোনও অধমের আশ্রয় নেয় নি। কর্ণ অর্জনের অস্ধ প্রাতহত 
করতে ব্যর্থ হয়েই মৃত্যুমূখে পাঁতিত হয়েছিল এবং অর্জন 

আত্মশ্রাঘী কণণ অপেক্ষা শ্রেন্চতর যোদ্ধা! কর্ণের মৃত্যু বেদনা- 

দায়ক সত্য । কিন্তু যে কর্ণ অধূত মানুষের মৃত্যুর জন্য প্রত্যক্ষ 

ভাবে দায়ী-_-তার মৃত্যু কতটা দুঃখজনক হতে পারে ঃ ক্ষুদ্ুতা 

ছাড়া কর্ণচরিত্রে মহানতা কোথায়- কতটুকু 2] 

কের মৃত্যুর পর কৌরবসৈন্যদলে হাহাকার এবং ভয়াত“তা 
বরাজ করতে থাকল । ইতঃস্তত 'বাক্ষপ্ত যুদ্ধ হতে থাকল ! কৌরব- 

সেনারা পলায়নে বদ্ধপরিকর হল । অবশেষে সূর্য অস্তাচলগামণ 

হলে শল্যের পরামর্শে দুযেধিন সেহীঁদনের যদ্ধের 'বরতি ঘটিয়ে 
কর্ণবয়োগে দুঃখিত হৃদয়ে শাবরে প্রস্থান করল। 

আচার্য কূপ কৌরবসৈন্যদলের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে কর্ণ- 

গাকাতুর দৃষেধিনকে সম্ধির পরামর্শ দিলেন । বললেন, মহারাজ 

রাষ্ট্র আর কৃষ্ণের আবেদন যুধিষ্ঠির কোনও প্রকারেই প্রত্যাখ্যান 
বেন না। ধৃতরাম্ত্ী আদেশ করলে যুধাত্ঠর তোমাকেই 
1 
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সিংহাসনে প্রাতিষ্ঠিত করবেন। এখনও সময় রয়েছে পৃন্তর। 
দুযেধিন বলল, হে আচাষ! আপাঁন যথার্থ হিতাকাজ্কীর 

মতোই কথা বলেছেন, সত্য । কিন্তু সাম্ধ আর সম্ভব নয়। তারা 

কেন স্বীকার করবে আমাদের সব দুব্যবহার 2 যুদ্ধ করাই আম 
সুনীতি বলে বিবেচনা করি! বয়স্য, ভ্রাতা ও পিতামহকে 
নিপাত করে এখন আমি যাঁদ আত্মরক্ষা কার, তবে লোকানিন্দা 

ঘটবে । ন্যায়যুদ্ধে নিহত হয়ে স্বর্গলাভ করাই আমার কাছে 

বাঞ্ছনীয় । 

অতঃপর অশ্বথ্থামার নিদেশে দৃযেধিন শল্যকে সৈনাপত্যে বরণ 

করল। আনন্দিত মদ্ররাজ শল্যও আত্মশ্রাঘায় কম নন। তাঁন 

বললেন, কৃষ্ণ ও অজর্ন কোনও রকমেই আমার তুল্য নয়। তোমার 
সেনাপতি হয়ে পাণ্ডবদের নিশ্চয় জয় করব, এতে কোনও 

সন্দেহ নেই । 

পাণ্ডবাঁশাবরে মদ্্রাজ শল্যের সৈনাপত্যের সংবাদ পেৌছোলে 

কৃষ্ণ যুধান্ঠরকে বললেন, মহারাজ ! মহাবীর শল্যকে নিধন করার 

একমান্র উপযুস্ত ব্যান্ত হচ্ছেন আপাঁন। আপনিই শল্যকে বধ 

করবেন । 

পরাঁদন প্রভাতে শুরু হল হুদ্ধ। পাণ্ডবদের প্রচণ্ড আব্বমণে 

কোরবব্যহ ভগ্ম হল। তখন শল্য সারথিকে যুধাষ্ঠরের আভমুখে 
রথ চালনা করতে বললেন । 

অপরাঁদকে নকুল কর্ণপাত চিন্রসেন এবং সত্যসেনকে নিহত 

করল । 

মদ্ররাজ শল্য পাণ্ডবসৈন্য পীড়ন শুর করলে যাাধাচ্ঠর প্রমুখ 
বীরেরা তাঁকে প্রীতিহত করার চেষ্টা করলেন । কিন্তু মন্ররাজ 

অপ্রতিহত শাঁন্ততে পাণ্ডবদের পর্যুদপ্ত করতে থাকলেন । 
অন্যদকে অজর্ছনও কৌরববীর ও সৈন্যদের মাঁথত করাছল। 

এক সময় ্যাধম্ঠির আর শল্যের ভয়ঙ্কর সংগ্রাম উপাস্থিত হল। 
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ঘোর যুদ্ধের পর যুধিষ্ঠির মহাবীর শল্যকে বধ করলেন ৷ পরে 
তাঁর ভ্রাতাকেও নিহত করলেন । 

তব; বিক্ষিপ্ত যুদ্ধ চলাছল । ভীম দুষেধিন ব্যতীত অবাশিস্ট 
ধাত'রাষ্ট্রদের বধ করল । অঙ্জঞন বধ করল সুশমাকে | 

ভীষণ যুদ্ধের পর সহদেব বধ করল শকুনি এবং তার পত্র 

উলূককে । দযুতসভায় পাণ্ডবদের উপহাসকারী সকলেই নিহত হল। 

শকুনর মৃত্যুতে দুষেধিন যেন চূর্ণ হয়ে গেল। চত্যার্দকে 

পাণ্ডবদের জয়ধ্বান শ্রবণ করে সে নিজেকে সহায় শূন্য বলে বোধ 

করল । অতঃপর গদা ধারণ করে একাকাঁ রণক্ষেত্র ত্যাগ করে 

পাদচারে দ্ৈপায়ন হৃদের দিকে যাত্রা করল । 
র্লামে যুদ্ধ ভঙ্গ হল। অবাঁশন্ট সেনারাও পলায়ন করল। 

কৌরবপক্ষের জীবিত তিন মহারথ কৃপাচার্ধ, অশ্বামা ও কৃতবমাও 

দুযেধিনের সংবাদ লাভ করে দ্বৈপায়ন হদের দিকে গমন করলেন । 

তাঁরা দুষেধিনকে আহ্হান করে বললেন, রাজা আপনি জল 

থেকে উঠুন । আমাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে যাধিচ্চরের সঙ্গে যুদ্ধ 

করুন ॥ তারপর হয় জয়লাভ করে রাজ্যভোগ করন- আর নয়তো 

নিহত হয়ে স্বর্গে গমন করহন । পাণ্ডবদেরও এখন অল্প সৈন্য 
অবাঁশম্ট রয়েছে । তারাও পারশ্রান্ত এবং ক্ষতবিক্ষত । আমরা 
[নশ্চয়ই তাদের পরাজিত করতে পারব। 

দুযোধন তাঁদের সদিচ্ছাকে স্বাগত জানিয়ে বললেন, বত'মানে 

[তান স্বয়ং পারশ্রান্ত! আহত । আগামীকাল নিশয়ই যু 
করবেন । 

পাণ্ডবেরা দুযেধিনের সংবাদ লাভে ব্যর্থ হুয়েছিল। কিল্ত্ 

সৌভাগ্যবশত কয়েকটি ব্যাধ সেই সময় হুদের নিকটে আগমন করে 
কৃপাচার্ধ, অশ্বর্থামা আর কৃতবমাকে আঁবজ্কার করে বুঝতে সক্ষম 
'হলষে দুষেধিন হ্দের গভনীরে আত্মগোপন করে রয়েছেন। 
1 অতঃপর তারা দ্ুুত ভীম এবং য্যাধান্ঠরের সকাশে উপাস্থিত 
] 
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হয়ে দুষেধিনের সমাচার ব্যস্ত করল । 

দুষেধিনকে বধের ইচ্ছায় পাশ্ডবগণ অন্যান্য 'বীরগণের সঙ্গে সত্বর 
দ্বৈপায়ন হ্রদের তাঁরে উপাস্থত হলেন । 

কৃপাচার্য, অশ্বরথামা এবং কৃতবমাঁ দূর থেকে আগত পাণ্ডবদের 
দর্শন করে দুযেধিনের অনমাতি ক্রমে অন্তাহ্ত হলেন । 

যুধিম্ঠর হ্রদের জলে আত্মগরোপনকারী দুষেধিনকে তাঁর 
ভর্খসনা করে বললেন, তুমি 'নিজের বংশ এবং ক্ষত্রিয়কুলকে বিনাশ 

করে এখন নিজের জীবন রক্ষায় হওদের জলে আত্মগোপন করেছ । 

িক্ তোমায়! এস, যুদ্ধ কর। ক্ষব্িয়ের মৃত্যু বরণ কর। যাঁদ 

না আস, তাহলে নিজেকে বীর বলে আর কখনও দাবণ কোরো না । 

হয় তুমি আমাদের পরাজিত করে পৃথবী শাসন কর আর না 
হয় বাঞ্ছিতলোকে গমন কর । 

উত্তেজিত দুযেধিন হৃদের ভেতর থেকেই বলল, হে রাজা । 

রাজ্যে আর আমার প্রয়োজন নেই । ভ্রাতা- আত্মীয়-স্বজন বন্ধু- 

বাম্ধবহীন জীবনে রাজ্য আর কোন প্রয়োজনে লাগবে 2৪ আপনিই 
রাজ্য ভোগ করন । আমি মৃগচর্ম ধারণ করে বনগ্রমন করব । 

যাঁধম্ঠির বললেন, তুমি রাজ্য দান করায় সমথ" নও । আমরাই 
বা তোমার দান কেন গ্রহণ করব? ক্ষান্য়েরা অধিকার করে, জয় 

করে। যখন ধমনি-সারে রাজ্য প্রার্থনা করেছিলাম তখন প্রদান 

কর'নি কেন? কেন কৃষ্ণের পগগ্রামের প্রস্তাব উপেক্ষা করে 

বলেছিলে, সচ্যগ্রমোদনীও তম প্রত্যর্পণ করবে না? আজ 

পরাজিত হয়ে সেই রাজ্য আমায় দান করতে চাইছ ! হে দুষেধিন ! 
আজ তোমার জীবন আমার হস্তে । কিন্তু তম জীবিত থাকার 

যোগ্য নও । মত্যই তোমার পক্ষে মঙ্গলজনক । 
আঁভমানণী দুষেধিন যৃধাম্ঠরের ভর্সনায় হ্ুদ্ধ হয়ে বলল, 

হে রাজা! আপনারা সবাই সহায়সম্পন্ন । আমার রথ নেই। 

বাহন নেই। অস্রনেই। বহহ বীরের সঙ্গে একাকী আমি কেমন 
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করে যুদ্ধ করব ঃ নচেং আমি ভীত নই। আপনাদের সকলকেই 
আমি প্রতিহত করতে পার । 

যুধিষ্ঠর বললেন, ইচ্ছামতো অস্ত গ্রহণ করে তাঁম একক 

একজনের সঙ্গেই যুদ্ধকর। আমরা সবাই দর্শক থাকব । হয় 

তৃঁমি আমাদের মধ্যে একজনকে বধ করে রাজা হও নয় তুমি 
শনহত হয়ে স্বগ" লাভ কর । 

দুষেধিন বলল, উত্তম, আম গদাধুদ্ধ করব । আপনাদের 

মধ্যে থেকে কেউ আসুক আমার সঙ্গে দ্বন্দ যুদ্ধ করতে । 

যুধিষ্ঠির বললেন, হে দুযেধিন ! তুমি হুদের বাইরে আগমন 

কর। আমার সঙ্গেই গদাধম্ধ কর। তবে সাবধান, আজ ইন্দ্র 

তোমার সহায় হলেও তুমি জীবত থাকবে না। 

যুধিঙ্ঠরের তীব্র ভৎ*সনায় শ্রদ্ধ দুধেধিন জল ভেদ করে হৃদের 

ওপরে ডীঙথত হল । গদা ধারণ করে দুযেধিন বলল, রাজা! 

তোমরা এক একজন করে আমার সঙ্গে দ্বন্ববুদ্ধ কর। কারণ 

রণস্থলে একক বীরের সঙ্গে বহহজনের যুদ্ধ করা উচিত নয়। 

যুধিষ্ঠর বললেন, তোমরা বহুজন যখন মিলিত হয়ে 

আঁভমনহ্যকে বধ করোঁছলে তখন এই যুদ্ধনশীত তোমার স্মরণ 
হয়নি? তব্য আমি তোমাকে কবচ, কেশবম্ধনণ দান করাছ। 

যুদ্ধের অন্যান্য যে যে উপকরণ প্রয়োজন তাও দান করছি। 
তাঁম প্রস্তুত হও । তারপর পণ পাণ্ডবের মধ্যে ধার সঙ্গে তোমার 

যুদ্ধ করার ইচ্ছা -তাকেও লাভ কর। হয় ত্যাম তাকে বধ করে 
রাজা হও-_নয় স্বর্গ লাভ কর। 

দুযেধিন কবচ কিরাঁট ধারণ করে বলল, আপনাদের মধ্যে 
থেকে যে কোনও একজন আসুক আমার সঙ্গে গদাষন্ধ করতে । 

আমি আমার এই গদা দ্বারা শন্রতার অবসান করব । আপনারা 
কেউই আমার সঙ্গে গদাযুদ্ধে সফল হবেন না। 
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[ এর পরবতাঁ অধ্যায়ে রয়েছে যুধাষ্ঠরের নিব্শদ্ধতার জন্যে 

কৃষ্ণ তাঁকে ভতসনা করেন ৷ কৃ গদাষুদ্ধে দুযেধিনের নিপুণতার 

কথা স্মরণ করে আতীঁঙ্কত হয়ে যাঁধা্ঠরকে বললেন, হে মহারাজ ! 

দুযেধিন যাঁদ আপনাকে, অর্জুন, নকুল বা সহদেবকে আহ্বান 

করে? কেন আপাঁন বললেন, আমাদের মধ্যে একজনকে বধ করেই 

তুম কুরুরাজ্যের রাজা হও? যুধাঞ্খরের ডীন্তি কত দুর নিব্দ্ধিতা 
এবং কৃষ্ণের ভর্খসনাই বা কত দূর সত্য? 

গণ পাশ্ডবের সকলেই সর্বাস্ত শিক্ষিত এবং পরম বীর। 

যাঁধা্ঠর তাঁর নিজের এবং ভ্রাতাদের শান্ত ও নৈপৃণ্যের কথা উত্তম 

রূপেই জানতেন । তাছাড়া তান দেখোঁছলেন যে দুষেশধন আহত, 

পারশ্রান্ত এবং মানাসকভাবে চূণ*। সে যতই শান্তশালী এবং 

নিপুণ হোক না কেন--নিশ্চিতভাবে কোনও পাণ্ডবকেই পরা- 

[জিত করতে পারবে না। কারণ পাণ্ডবেরা কেউই দখ্ধপোষ্য 
শিশু নয়। তাদের বীরত্ব সবাদত । 

মহাভারতে আমরা বলরামণশব্য দুর্োধনের গদাধুদ্ধের নৈপুণ্যের 

কথা শুনেছি মান্র-কোথাও তার যথাযথ প্রয়োগ দোখ নি, 
কোনো প্রমাণও দেখি নি যে তান গদাযুদ্ধে অত্যন্ত শান্তশালী। 

বরং ভীমকেই দোঁখ গদা হস্তে কৌরববাহনণ, তাদের হাস্তবাহনশকে 

বারংবার চরণ করতে । ভীম দুর্যোধনের সম্মুখেই তার অজন্্ 

ভ্রাতাকে বব করেছে । কিন্তু গদাযুদ্ধে নিপুণ দুযোধন কোথাও 

ভীমের প্রাতিকার করতে পারে নি বা কোনও পাণ্ডব ভ্রাতাকেও 

বধ করতে পারে নি। বরং নিজের ভ্রাতাদের ভীমহস্তে মৃত্যুর 

সে অসহায় দর্শক মান্র। সতরাং এই গদাযুদ্ধ আতরাঞজত এবং 

বাঁদ্ধমান কৃ্কণও নিশ্য়ই যুধিষ্ঠরের নিশ্য়তায় বিশ্বাস 

করোছলেন। 

যুধাম্ঠর নিবোধ ছিলেন না। তাই কৃষ্ণের কটশৃন্তকে আমরা 

প্রাক্ষপ্ত বলেই গ্রহণ করতে পার | ] 
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ভাঁম দীর্ঘ য়োদশ বর্ষ এমনই একটি ক্ষণের জন্যে অপেক্ষা 

করছিল । গদা হস্তে সে অগ্রসর হয়ে বলল, আমিই প্রাতিদ্বন্দিতা 
করব। উরু ভঙ্গ করে দুযেধিনকে যমালয়ে প্রেরণ করব । তার 

মদ্তকে পদাঘাত করব । প্রতিশোধ নেব সব অপমানের । 

ভীমের আহ্বান শ্রবণ করে মত্ত হস্তীর মতো দহযেধিন গদা 

হস্তে ভঈমের 'দিকে অগ্রসর হল। 

হঠাৎ বলরাম তীর্থ পারভ্রমণ শেষ করে অকুস্থলে উপাস্থত 
হলেন। দুষেধিন ও ভগমসেনের গদাযুদ্ধের কথা শ্রবণ করেই 
তান দ্বৈপায়ন হুদের তারে উপাস্থত হয়েছিলেন । 

যুধিষ্ঠির বলরামকে দর্শন করে গান্নোখান করলেন এবং তাঁকে 

প্রণাম করে উপবেশন করার জন্যে আসন প্রদান করলেন । অতঃপর 

তাঁর স্বাস্থ্যের বিষয় প্রশ্ন করলেন । 

আলাপচাঁরতা শেষ হলে বলরাম বললেন, যে সব মানষ 
কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ করে নিহত হন, তাঁরা স্বর্গলোকে বাস করেন। 

অতএব যাুধান্ঠির । চল আমরা এ স্থান থেক সমস্তপণ্চকে যাই। 
কারণ স্থানাট প্রজাপাঁতির উত্তরবেদী বলে দেবলোকে প্রাসদ্ধ। 

সমন্তপণ্কে যিনি নিহত হন তান স্বর্গলাভ করেন । 

দুযেধিন পাণ্ডব কর্তৃক পরিবেষ্টিত হয়ে যাত্রা করল । সরস্বতাঁ 

নদীর দাক্ষণ দিকে একটি উত্তম তীর্থ আছে। সেই অনাবৃত স্থান 
যুদ্ধের জন্যে 'নার্দন্ট হল। 

ভীম এবং দুযেধিন পরস্পরের প্রতি গ্ররল ডীদ্গরণ করতে 

থাকল । ধমে শুরু হয়ে গেল গদাঘাত । একে অন্যকে গদাঘাত করে 

রস্তান্ত করে তুলল । একে অন্যকে বধ করার জন্যে ছিদ্র অন্বেষণ: 

করতে থাকল! এক সময় ভীম দুষেধিনের উরুযুগলে আঘাত 

করে তা ভগ করল। রণভম নিনাদত করে দুযেধিন পাঁতিত হল । 

ভীম দুষেধিনের উদ্দেশ্যে বলল, তুই দ্যতসভায় একবস্তা রজস্বলা 

দ্রৌপদণীকে অপমান, লাঞ্থনা,উপহাস করেছিলিস,উপহাস করোছিলিস 
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আমাদের । সেই উপহাসের ফল ভোগ কর। কথা শেষ করে 
ভীম দুযেধিনের মস্তকে পদাঘাত করল । তারপর ভাঁম যাধান্ঠির, 
কৃষ্ণ, অর্জুন, নকুল, সহদেব ও সৃজয়গণকে বলল, যারা রজস্বলা 

দ্রৌপদীকে 'ববস্তা করার চেস্টা করেছিল-সেই ধৃতরাষ্ট্রের প্দত্রেরা 
পাণ্ডবদের হস্তে নিহত হয়েছে, দর্শন করুন । ভগম তার প্রাতিজ্ঞা 

পূরণ করেছে। 

ভীম পুনরায় পদাঘাত করতে উদ্যত হলে য্াঁধান্ঠর বললেন, 
প্রতিজ্ঞা পূরণ হয়েছে । এখন অত্যাচার থেকে বিরত হও। ইন 

রাজা, জ্ঞাতি, প্রায় নিহত । তোমার ভ্রাতা । তাই একে পদাঘাত 
করা সঙ্গত হয় নি। নিরস্ত হও । 

দুযেধিনের পতনে গভীরভাবে দৃ্ীখত বুধাচ্চর বিলাপ করতে 

থাকলেন। 

গদাযুদ্ধের নিয়ম ভঙ্গ করে ভীম দুযেধিনকে নিপাতিত করায় 

বলরাম শ্বুদ্ধ হয়ে লাঙ্গল দ্বারা ভীমকে বধ করবার জন্যে গানোখান 
করলেন ; বললেন, ধিক্! ভীম! ধিক্! নাভির নিচে গদাঘাত 

করলে ! 

কৃষ্ণ শ্দুদ্ধ বলরামকে ধারণ করে শান্ত করার জন্যে বললেন, হে্ 

অগ্রজ! আপান ভীমসেনের ওপর অধথা শ্রুদ্ধ হবেন না। ক্ষান্রিয় 

[হসাবে ভীম পৃবেহি প্রতিজ্ঞা করেছিল যে, সে দুযেধিনের উর:ভঙ্গ 

করবে । ক্ষত্রিয় হিসাবে সেই প্রাতিজ্ঞা সে পূরণ না করতে পারলে 
ধর্মছ্ুত হত । এ যুদ্ধ সাধারণ যুদ্ধ নয় । এ যুদ্ধ ভীমের প্রাতিজ্ঞা 
“পূরণের যুদ্ধ । অপমাণিতা, লাগ্ছিতা দ্রৌপদীর প্রাতশোধের যুদ্ধ । 

বলরাম শান্ত হলেন। কিন্তু প্রয় শিষ্যের এ হেন মৃত্যুতে তিনি 
.“সহখী হতে পারলেন না ।--দুষেধিন স্বর্গলাভ করুক" বলে তিনি 
'রথারোহণ করে দ্বারকার উদ্দেশ্যে প্রস্থান করলেন । 

অতঃপর ভাীমসেন বৃধিষ্ঠরকে বলল, হে রাজা! আজ 
আপনার রাজ্য নিজ্কণ্টক হল। হেধর্মরাজ! আপাঁন তা শাসন 
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করন । স্বধর্ম রক্ষা করুন। শঠতাপ্রয় দৃষেধিন শঠতার দ্বারা 
এই শন্দুতার সৃষ্টি করোছল। আজ সে নিহত হয়ে ভূতলে শয়ন- 
করেছে। 'নিঃ্ঠুরভাষণ দুঃশাসন, কর্ণ, শকুনি প্রভৃতি আপনার 

শরুগণ নিহত হয়েছে । আপনি এখন শরুহীন। 
ফুঁধান্ঠর বললেন হে ভীম ! তুমি শত্রুতার অবসান ঘঁটয়েছ। 

রাজা দুষেধিন নিহত হয়েছে । কৃষ্ণের পৃষ্ঠপোষকতায় আমরা 

পৃথিবী জয় করতে সমর্থ হয়েছি । আমরা ধর্ম বিজয় করেছি। 
কৃষই ধর্ম। কৃষ্ণই বিজয় । 

সমবেত রাজন্যগণ, পাণ্চালগণ আনন্দে সিংহনাদ করতে থাকল । 

[ এই অধ্যায়ে বহু অসঙ্গত কথা সংযোঁজত হয়েছে বলে আমার 

1বশ্বাস । হঠাৎ দৃযেধিনের বীরত্ব, অস্ব-নিপুণতা, মহত্ব সম্পর্কে 
যেন বড় বোশ কথা বলা হয়েছে । কৃষ্ণের চারন্রকেও কালিমালিপ্ত 

করার চেষ্টা হয়েছে । ] 

সমবেত রাজন্যগ্ণ এবং পাণ্চালেরা দুষেধিনের মৃত্যুতে ভাীমকে 

প্রশংসা এবং দূষেধিনকে নিন্দা করতে থাকায় কৃষ্ণ যথার্থ ভাবেই 
বললেন, এই মুডব্দ্ধি নিহত হয়েছে । সতরাং ভীষণ বাক্য দ্বারা 
ত শন্লুকে পুনরায় আঘাত করা উচিত নয় । যখনই এই নিলল্জ, 

রাজ্যলোল্প, পাপসহচর দুষেধিন সুহতগণের উপদেশ লঙ্ঘন 

করোছল- তখনই এই পাপাত্মা নিহত হয়েছিল। ভীম্ম, দ্রোণ, 
কৃপ, বিদুর, সঞ্জয়, বহুবার প্রার্থনা করলেও এই দ:রাত্মা পাণ্ডব- 

গ্ণকে পৈতৃক অংশ দান করে নি। এই নরাধম শন্ুই হোক আর 
মিত্ই হোক, এখন আর কোনও প্রাতীবধানে সমর্থ নয়। সুতরাং 
বাক্য দ্বারা.একে বিদ্ধ করে লাভ কী? চলুন আমরা প্রস্থান করি । 

[ এর পরেই শুরু হল অসঙ্গত অংশ। দুষেধিন বেদনা বিস্মৃত 
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হয়ে অধ" উত্থিত হল । অতঃপর কৃষ্ণকে ভৎসনা করে বলল, রে কংস- 
দাসের পপর! ভীম অন্যায় ভাবে আমার উর: ভঙ্গ করেছে । তুই-ই 

অর্জুনকে বাম জানুতে চপেটাঘাত করে ভাঁমকে তার প্রাতিজ্ঞার কথা 
স্মরণ কারয়ে দিতে বলেছিলিস ! যুদ্ধে কুটনশীতি প্রয়োগ করে সরল 

ভাবে যুদ্ধরত সহন্্র সহস্র বীরকে তুই বধ করিয়োছিস ৷ শিখন্ডীকে 
সম্মুখে রক্ষা করে তুই-ই অর্জুন দ্বারা পিতামহকে বধ কারয়োছস। 

তুই য্ধান্ঠর আর ভণমকে মিথ্যা কথা বলার জন্যে প্ররোচিত করে 
আচায" দ্রোণকে অস্ত ত্যাগ কঁরিয়োছলিস । কণে'র অঙজন-বধের 
অস্ত্র তুই ঘটোৎকচের ওপর প্রয়োগ কাঁরয়োছালিস । তুই ভ্ারশ্রবার 

বাহঢ ছেদন কাঁরয়োছিলিস । চক্ত উদ্ধারকালে তুই কর্ণকে নিহত 
কাঁরয়োছিলিস ! (এসব সম্পর্কে পৃবেই আলোচনা করোছ।) 

আমরা জান ভশম তার প্রাতিজ্ঞা বিস্মৃত হয় নি । দুঃশাসনের কণ্ঠ- 
রন্তু পান করার কথা রণাঙ্গনে তাকে স্মরণ করিয়ে দিতে হয় নি। 

দুরোধনের সঙ্গে গদাযদ্ধের প্রান্কালে সে বারংবার দতসভার 

অপমান, লাঞ্ছনার কথা বলে প্রাতিশোধ গ্রহণের কথা ব্যস্ত করেছে। 

দুর্যোধন মহাযদ্ধে ভীমের বিরদ্ধে কথনও এমন কোনও নৈপুণ্য 

দেখায় নি যে তাকে ভণম অপেক্ষা শ্রেম্ঠতর যোদ্ধা বলে মনে করতে 

হবে। অথচ এখানেও দেখা গেছে যে কৃষ্ণ অজদুনকে বলছেন, ন্যায়- 

যুদ্ধে ভীম দুরোধনকে নিহত করতে পারবে না। সুতরাং, সেই 
অধম" যুদ্ধ! অথচ মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বলেছিলেন, যথা কৃষ্ণ, তথা 

ধর্ম তথা জয় ! ধর্মের প্রতিমূর্তি কৃষ্ণ ! দুর্যোধনের মুখে কৃষনিন্দা 
-_ কৃষদ্বেষীদেরই ষড়বন্ত্ মানত | ] 

অতঃপর কৃষ্ণসহ পাণ্ডবেরা দুর্যোধনের শাবরের উদ্দেশ্যে 
প্রস্থান করলেন । 

যূধাম্ঠর হাঙ্ুনানগরে ধূতরাষ্ট্র এবং গাম্ধারগকে সান্ত্বনা দানের 
জন্যে কৃষকে হঞ্জিনাপুর যাওয়ার জন্যে অনুরোধ করলেন । 
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কৃষ্ণ সম্মত হলেন । যাত্রা করার পূর্বে তিনি বললেন, আজ রাতে 

এই 'শাবরে বাইরে অবস্থান করাটাই মঙ্গলজনক হবে । কথাটি তাঁর 
স্বাভাবিক অনুভব শান্তর দ্বারাই বলেছিলেন । কৃষ্ের প্রস্থানের পর 
পাণ্ডবেরা কৃষ্ণের পরামর্শ মতো ওঘবতী নদীর তারে পটমণ্ডপে 

রান্রবাসের আয়োজন করলেন । 

[ উনষাটতম অধ্যায়ে অনেক প্রলাপ সংযোজিত হয়েছে। 

সে সববাদ 'দয়ে মূল বিষয়াঁটি উপস্থাপন করছি । 1 

কৃ রথের শব্দে সমস্ত দিক নিনাঁদত করে হাঁন্তনানগরে প্রবেশ 
করে ধতরান্ট্রের প্রাসাদে উপাস্থিত হলেন । সেখানে কৃষ্দ্বৈপায়নও 

উপাস্থৃত ছিলেন । বেদব্যাস,ধৃতরাশ্ট্র এবং গান্ধারীর চরণ স্পশ* করে 

কৃষ্ণ প্রণাম করার পর ধৃতরান্ট্রের হস্ত ধারণ করে মস্ত কণ্ঠে রোদন 

করতে থাকলেন । এক সময় শোকাবেগ সংযত করে বললেন, হে 

মহারাজ! যা সংঘাঁটত হয়ে গেছে তাতো আপান সবই জ্ঞাত 
আছেন ! বংশক্ষয় এবং ক্ষান্রয়ক্ষয় রোধ করার জন্যে পাণ্ডবেরা 

[বিশেষ যত্র করোছিলেন । আম স্বয়ং শান্তিপ্রস্তাবে পণ ভ্রাতার জন্যে 

প গ্রাম প্রার্থনা করেছিলাম । আপাঁন কালপ্রোরত এবং লোভাকৃষ্ট 

হয়ে তখন প্রদান করেন নি। ভীঙ্ম, দুর, কৃপ, অশ্বন্থামা; 
সোমদত্ত, বাল্হিক সকলেই শান্তিপ্রস্তাব করেছিলেন । কিন্তু 

৷ আপাঁন তা স্বীকার করেন ন। সূতরাং কাল ব্যতীত এই ক্ষয়ের 

অন্য কী কারণ হতে পারে 2 আপান মহাপ্রাজ্ঞ । আপান পাণ্ডব- 

দের ওপর দোষারোপ করবেন না। আপনার ও গ্ান্ধারীদেবীর 

বংশগৌরব, পিণ্ড-প্রত্যাশা এবং পুনের যে সকল প্রয়োজন তা 

পাণ্ডবদের ওপরই প্রতিষ্ঠিত রইল । হে মহারাজ্ঞী গাম্ধারী ! 

আপাঁনও পাণ্ডবদের ওপর ধ্নুদ্ধ হবেন না। আপনাদের প্রাতি 
যুৃধান্ঠরের অচলা ভন্তিশ্রদ্ধার কথা আপনারা জ্ঞাত আছেন। এই 
ভয়ঙ্কর যুদ্ধের পর 'তাঁনও অশান্ত । শাস্তহশন । 
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হে মহারাজ্ঞী, সোঁদন সভায় আপনিও আপনার পুত্রকে অনেক 

িতকর বাক্য বলেছিলেন । আপাঁন বলোছলেন, যেখানে ধর্ম-_ 
সেইখানেই বিজয় অবস্থান করে। কিন্তু আপনার পূন্র আপনার 
উপদেশে কর্ণপাত করে নি । 

গান্ধারী বললেন, হে কৃষ্ণ! আমি বিচালত হয়োছলাম সত্য। 

[কিন্তু এখন উপলাব্ধ করছি যে সাম্মলিত পাণ্ডবগণের সঙ্গে 

তুমিই এখন আমাদের একমাত্র অবলম্বন । 

অতঃপর গান্ধারী রোদন করতে থাকলেন । 

কৃষ্ণ গান্ধারীকে বহুভাবে আশ্বস্ত করলেন। তারপর বেদ- 

ব্যাসের সঙ্গে কথোপকথনে অশ্বর্থামার পাপ-আভিপ্রায় বুঝতে 

পেরে উৎকশ্ঠিত চিত্তে বললেন, আমি বিদায় নিচ্ছি। অশ্বগ্থামা 
পাণ্ডবগণকে হত্যা করার জন্যে গুপ্ত সঙ্কল্প করেছে । 

ধৃতরাম্ট্র এবং গান্ধারীও ডীদ্িগ্ন হয়ে বললেন, তুমি আবলম্বে 

গমন করে তাদের রক্ষা কর। 

কৃষ্ণ বিদায় গ্রহণ করে দ্রুত ওঘবতী নদীর উদ্দেশ্যে প্রস্থান 

করলেন । 

সৌপ্তিক পর্ব 

সমন্তপণ্কে মৃতপ্রায় দুষেধিন বেদনায় আতনাদ করতে 

করতে বিলাপ করছিল । নিজের দুব্যবহারের কথা-_-ভীমের 

ভয়ানক প্রাতজ্ঞার কথা বিস্মৃত হয়ে-_ভীমের নিন্দা করছিল। 

পাণ্ডবদের নিন্দা করাঁছল। সহম্্র সহম্্র লোক দুষেধিনের সেই 

বিলাপ শুনে নয়ন অশ্রসিন্ত করে দশাঁদকে চলে যাচ্ছিল। সেই 

সব লোকেরাই ভীমের তথাকথিত অন্যায় বৃদ্ধের কথা-_দুষেধিনের 

দুর্দশার কথা অশ্বথামার কাছে নিবেদন করল। তাই শ্রবণ করে 

কুপাচার্য। অন্বরথামা এবং কৃতবর্মা রথারোহণ করে সত্বর সমস্ত- 

পণ্চকে মৃত্যুমুখী দুর্ধোধনের কাছে উপস্থিত হলেন। 
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মাংসভোজী প্রাণীরা দুযোধনকে বেষ্টন করে তার মৃত্যুর 
প্রতীক্ষা করছিল। অশ্বথামা প্রমূখেরা ভুলুশ্ঠিত মহামান্য 

দুর্যোধনের করুণ অবস্থা দর্শন করে বিগালত হলেন । তাঁরা 
দুরোধনের একদা বৈভব স্মরণ করে বিলাপ করতে থাকলেন । 

শেষপ্যন্ত অশ্বহযামা প্রিয় দুযেধিনের ওই হশীনতম অবস্থা দর্শনে 
প্রলয় কালীন আগর মতো প্রজ্বালিত হল। অশ্বথামা বলল, হে 

রাজা! ক্ষুদ্রমনা পাণ্চালেরা অতি নহশংস ভাবে আমার পিতাকে 
নিহত করেছে। কিন্তু তাতে আমি যত না দুঃখিত হয়েছি- তার 

চেয়ে অনেক দুঠাখত হয়োছি আপনার এই অবস্থা প্রত্যক্ষ করে। 

আজ আম কৃষ্ণের সম্মুখেই সমস্ত পাণ্চালগণকে যমালয়ে প্রেরণ 

করব। আপাঁন আমায় অনুমাঁত দান করুন । 

আনান্দত দুযেধিন কৃপাচার্যকে একট জলপূর্ণ কলস আনয়ন 

করার আদেশ করল । কৃপাচার্য একাঁট জলপূরণ কলস আনরন 

করলে সে কৃপাচাষধকে পুনরায় আদেশ করল, *বথামাকে 

সেনাপতি পদে আভীষন্ত করুন । 

এরপর সেনাপাঁত অ*বথামা দুযেধিনকে আলিঙ্গন ও িংহনাদ 
করে কুপাচাষ ও কৃতবমণর সঙ্গে প্রস্থান করল । 

রাত্রি আতবাহত করার জন্যে তিন কৌরবযোদ্ধা এক বনমধ্যে 
প্রবেশ করে এক বটবৃক্ষের নিচে আশ্রয় গ্রহণ করলেন। সূ্ষ 
অস্তাচলে গমন করলে রাঁন্রর অন্ধকার ঘনায়মান হল। 

কৃপাচা্ আর কৃতবর্মা নিদ্রা গেলেও অশ্বথামা নাদ্ুত হতে 

পারল না। প্রাতশোধের আগুনে সে জ্জীরত হতে থাকল । “চিন্তা 

করতে থাকল, কেমন করে পাণ্ডবদের বধ করা সম্ভব ? পাণ্চালদের 

নিহত করা সম্ভব ? 
ঘটনান্রমে সেই বটবৃক্ষে বহু কাক বাস করত। হঠাৎ একটি 

ভগষণদর্শন পেচক উপ্াস্থছুত হয়ে সেই কাকদের নিহত করতে 

থাকঞা । 
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অশ্বগথামা পেচকের কাঁতিকলাপ লক্ষ্য করে স্থির করল যে, 
সে-ও পাণ্ডবাঁশাঁবরে প্রবেশ করে 'নাঁদুত পাণ্ডব ও পাণ্চালদের বধ 

করবে । অতঃপর সে কপাচার ও কৃতবর্মাকে জাগাঁরত করে তার 

আভপ্রায় ব্যস্ত করল। 

কৃপাচার্য প্রথমে সম্মত হলেন না । তিনি রান্রিতে বিশ্রাম নিয়ে 

প্রভাতে সম্মখযুদ্ধে অবতাঁণ" হওয়ার উপদেশ দিলেন । 

অনড় অ*্বগ্থামা বলল, তা সম্ভব নয় । সম্মখযুদ্ধে পাণ্ডবদের 

জয় করা অসম্ভব । প্রতিশোধ গ্রহণের এই প্রকৃষ্ট উপায়। 

দূঢপ্রতিজ্ঞ অশ্বঙ্থামা একাকই যাত্রা করলে কৃতবর্মা আর 
কৃপাচার্য সেনাপাতিকে অনুসরণ করতে বাধ্য হলেন । 

যুদ্ধশেষে অসাবধান হয়ে পাণ্ডবাঁশাবরের সবাই গভীর ভাবে 
নদ্রাচ্ছন্ন হয়োছল । কৃপাচার্য আর কৃতবমণকে শাঁবরদ্বারে রক্ষা 

করে প্রাতশোধস্পৃহ শ্রুরমনা অন্বথামা শাবিরমধ্যে প্রবেশ করে 

নার্বকারে হত্যা করতে শুর করল । নিদ্রালুচোখে শত্রুকে উপলব্ধি 

করার পৃবেই নিহত হল ধঙ্টদণ্যম্ন, শিখণ্ডী, দৌপদণীর পণ্ঞপূত্র 

এবং অন্যান্য পাণ্ালবীরগণ । 

অবীরসুলভ নারকীয় হত্যাকাণ্ড সংঘাঁটত করে তিন মহারথ 

দুধোধনের 'নিকট উপাস্থত হয়ে তাদের বিবরণ নিবেদন করলেন । 

দুর্যোধন প্রীত হয়ে বলল, হে আচারপুত্র! আজ আপানি 

কৃপাচার্য ও কৃতবমণর সঙ্গে মিলিত হয়ে যে দুষ্কর কার্য করলেন, 
ভীম্ম, দ্রোণ ও কর্ণও তা করতে পারেন নি। আপনাদের মঙ্গল 

হোক । স্বর্গলোকে পুনরায় আমাদের সাক্ষাৎ হবে! 

দুযোধনের প্রাণবায়ু দেহত্যাগ করল । 

ধষ্টদুযম্নের সারাথ বহু কম্টে প্রাণ রক্ষা করেছিল । সে প্রাতে 
গিয়ে যধিষ্ঠিরকে অ*্বখামার হত্যাকাণ্ডের কথা নিবেদন করল। 

য্াঁধান্ঠর পুত্রশোকে, আত্মীয় স্বজনের শোকে কাতর হয়ে 
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ভুলুশ্ঠিত হলেন । সাত্যকি, ভঁম, অঙ্গন, নকুল ও সহদেব তাঁকে 

সান্ত্বনা দিলে তিনি বললেন, আমরা বিজয়ী হয়ে পরাঁজত হলাম ! 
মৃতেরা স্বর্গে গমন করেছে-এতে কোনও সন্দেহ নেই । 

কিন্তু পূ্রহীনা দ্রৌপদীকে কেমন করে সান্ত্বনা দেব? সে 

কিকরে এই নিদারুণ ঘটনা সহ্য করবে 8 অতঃপর তান নকুলকে 

দে'পদীকে আনয়ন করার জন্যে উপপলব্য নগরে প্রেরণ করে কৃষ্ণ 

সহ সকলে অকুম্থলের দকে গমন করলেন । 

যথাসময়ে দ্রোপদী আগমন করলে শূন্য 'শাবরে কান্নার 

হাহাকার উঠল । 

িবলাপরতা দ্রৌপদী ঘুৃধান্ঠরকে বলল, হে ধমরাজ ! পাপী 

অ*্বর্থামা 'নাদ্রুত ব্যান্তদের বধ করেছে৷ প্রাতিশোধ-স্পৃহায় আম 
দগ্ধ হচ্ছি । আপাঁন যাঁদ আজ 'বশ্রম প্রকাশ করে অ*্বখামাকে নিধন 

নাকরেন তবে আম দেহত্যাগ করব । তারপর দ্রৌপদী ভণমকে 

সম্বোধন করে বলল, হে মধ্যম পাণ্ডব! আপাঁন পাপকর্মা 

অশ্বথামাকে বধ করুন । এই নিদারুণ শোক আম সহ্য করতে 

অক্ষম । 
প্রাতশোধ-স্পৃহায় প্রজবীলিত আগুর মতো ভনম নকুলকে সারাথ 

করে তখনই অশ্বথামার উদ্দেশ্যে যাত্রা করল । সংবাদ প্রাপ্ত হওয়া 

গিয়েছিল যে অশ্বর্থামা বেদব্যাসের আশ্রমে আশ্রয় নিয়েছে । 
কৃষ্ণ এতক্ষণ নীরবই ছিলেন, কিন্তু ভীমকে নিগ'ত হতে দেখে 

[তান য্াধান্ঠরকে বললেন, ভীমসেনকে একাকী প্রেরণ করা উচিত 
নয়। অশ্বথামা এখন প্রাণভয়ে উন্মত্ত । পিতা দ্রোণ কর্তৃক প্রদত্ত 

নানান ভয়ঙ্কর সব দৈবাস্রের আঁধকারী সে। ভীমের সে-সকল 

অস্দের প্রাতকার অজ্ঞাত। আত্মরক্ষার্থে ক্রুরমনা অশ্বথামা ভাঁম 
এবং নকুলের ওপর সে অস্ত প্রয়োগ করতে (দ্বিধাবোধ করবে 

না। সেই-সব অস্বে লোকক্ষয়ের সম্ভাবনাও প্রচুর । 

অনন্তর ধ্ঁধান্ঠর কৃ এবং অর্জুনকে সঙ্গে নিয়ে দ্ুতগামণী 
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রথে অগ্রসর হলেন। সহদেব শাবরে অবস্থান করতে থাকল 
দ্রৌপদীর পাঁরিচযয়ি । 

কৃষ্ণের আশঙকাই সত্য হল। ভীত অ*্বথ্থামা হিতা'হত জ্ঞান- 

শন্য হয়ে ক্রক্গীশর নামক অস্ত প্রয়োগ করলে অর্জন তার 
প্রাতকার করল। 

ভীম হত্যাই করত অশ্বথ্থামাকে । কিন্তু বেদব্যাস ও দেবাঁষ 

নারদের মধ্যস্থতায় গুরুপনুত্র জ্ঞানে তাকে বধ করল না। শেষপযন্ত 

পরাজয়ের প্রতীক হিসাবে অশ্বথামা তার উষ্গষ সংলগু মহামূল্যবান 

মাঁণাট পাঁরত্যাগ করতে বাধ্য হল এবং বনমধ্যে প্রবেশ করল-_ 

তার পাপ-মুখ লোকচক্ষুর অন্তরাল করার জন্যে। 

[ এখানে ব্রহ্গাশর অস্ত্র সম্পর্কে এবং কৃষ্ণ ও অম্বথামাকে 

কেন্দ্র করে কয়েকটি আষাট়ে কাহিনীর অবতারণা করা হয়েছে। 

যেমন, অশ্বথ্থামা কর্তৃক কৃষ্ণের সুদর্শন চক্ত প্রার্থনা, ব্রহ্মশিরের 

প্রভাবে উত্তরার গভ “নষ্ট, গভ-্থু সন্তানকে কৃষ্ণের নতুন করে জীবন 
দান ইত্যাদি। এসব কথা আলোচনার যোগ্য নয় বলে পারত্যাগ 

করলাম । সত্য হচ্ছে_লাগ্কত অপমানিত বিবেকদংশনে পীড়িত 

অশ্বথামা লোকালয় ত্যাগ করে বনমধে প্রবেশ করে-যাতে তার 

কলাঁঙ্কত মুখ কেউ না দর্শন করে । ] 

সরা পর্ব 

দুষেধিনের মত্যু-সংবাদ প্রাপ্ত হয়ে ধৃতরাম্ট্র, গান্ধারখ, কুভ্তী, 

বিদুর এবং কুরুকুলনারীরা হাহাকার করতে করতে রণক্ষেত্রের দিকে 
ছনটে চললেন । তাঁদের অনুগামী হল সমগ্র হাস্তিনাপুর। 

পাঁথমধ্যে কৃপাচাষ*, অশ্বথ্থামা এবং কৃতবমার সঙ্গে ধৃতরান্ট্ের 
সাক্ষাৎ হলে তারা পাণ্ডবাশাবরের হত্যাকান্ড বর্ণনা এবং 
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দুর্যোধনের প্রশংসা করে একে একে বিদায় নিয়েছিল। পূবেই 
কথিত হয়োছল যে অন্বরথামা বেদব্যাসের আশ্রমে আশ্রয় নিয়েছিল । 

কৃপাচার্য হাষ্তিনায় প্রত্যাবর্তন করেছিলেন এবং কৃতবমণ স্বদেশে 

যাত্রা করেছিল । 

ধৃতরাষ্ট্র প্রমখদের আগমন সংবাদ জ্ঞাত হয়ে কৃষ্ণকে অগ্রবত+ 

করে যুধিষ্ঠির সহ পাণ্ডবেরা ধৃতরাম্ট্র এবং গান্ধারীর সঙ্গে সাক্ষাৎ 

করলেন । 

পূত্রশোকে ধৃতরান্্র ভগমের ওপর ভাষণ শ্রুদ্ধ হয়ে উঠলে কৃষ্ণ 

তাঁকে সান্ত্বনা দান করে শান্ত করলেন। বললেন, এ সমস্ত তাঁরই 
অদুরদার্শতার ফল। অন্ধ পন্রস্নেহের ফল। ভীম শুধূমান্র 

তার ক্ষত্রিয় ধর্ম রক্ষা করেছে । আপাঁন ভীমকে ক্ষমা করুন । 
কৃষ্ণের স্পন্ট ভাষণে ধৃতরাম্ট্র শান্ত হয়ে শোক সংবরণ করে 

পাণ্ডবদের আলিঙ্গন করলেন এবং তাঁদের কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা 

করলেন । 

অন্যদকে বেদব্যাসও গান্ধারীকে শান্ত করলেন । বললেন, 

তুমি সর্বদা কামনা করেছিলে, যে পক্ষে ধর্ম অবস্থান করছে, সে 

পক্ষেরই জয় হোক। তাই-ই ঘটেছে । তবে পাণ্ডবদের প্রাত 
ক্লোধ কেন? তারা তো কোনও অপরাধ করে নি। শেষপযস্ত 

গান্ধারীও ক্লোধ সম্বরণ করতে বাধ্য হলেন এবং পাণ্ডবদের আশ্বস্ত 

করলেন। এরপর পাশ্ডবেরা সাম্মলিতভাবে কুস্তীকে দর্শন 

করলেন। কিছু পরে কুন্তী সকলের সঙ্গে মিলিত হয়ে গান্ধারগর 

কাছে উপাস্থত হলেন । 

গাদ্ধারশ, অশ্রুভারা শ্রাস্তা দ্রৌপদী আর কুস্তীকে দর্শন দান 

করে বললেন, শোক কোরো না। আমাকে দেখ, আমারশোক 

[ক তোমাদের অপেক্ষা কিছ কম? কৃষ্ণ সাম্ধি সংস্থাপনে ব্যর্থ হয়ে 
হস্তিনা ত্যাগ করলে বিদুর যা বলেছিলেন, তাই-ই সংঘাঁটত 
হয়েছে। এই লোকক্ষয় হয়ত অপারহার্যই ছিল? তুমি যেমন 
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শোকাতাঁ আমিও । কে আমাদের সান্ত্বনা দান করবে ? 

অপরাদকে রণক্ষেত্রে এক মমন্তুদ দৃশ্যের অবতারণা ঘটল । 

নিহত রাজন্য, বীর ক্ষান্রয়দের বিধবা স্ব্রীগণ_-মাতাগণ তাদের 

স্বামী-পুন্রের মৃতদেহ বেষ্টন করে করুণ বিলাপে কুরহক্ষেত্রের 

আকাশ আচ্ছন্ন করল । বৈভবশালণ বাঁর ক্ষান্রীয়েরা এখন ভূলশ্ঠিত 

-মাংসাহারী জীব কর্তৃক দংঁশত! এক মহাকরুণ--বাঁভৎস 

দৃশ্য! তারই মধ্যে একান্তে শরশয্যায় শায়িত যোগমগ্ন কুরু- 
[পিতামহ ভণঙ্ম উত্তরায়ণের প্রতীক্ষা করছিলেন । 

একসময় গান্ধার কৃষ্ণকে বললেন, হে কৃষ্ণ! তুমি যখন 

পরস্পর বিনাশে উদ্যত পাণ্ডব এবং কৌরবদের উপেক্ষা করেছ, 
তখন তুঁমও তোমার জ্ঞাতিগণকে বিনাশ করবে । 

কৃ মৃদ হাস্য করে বললেন, হে মহারাজ্ঞী! যাদবকুলের 

ভাঁবতব্য আমার অক্ঞাত নয়। আপাঁন যা বললেন, তাই-ই ঘটবে । 

এর জন্যে আভশাপের প্রয়োজন নেই। যাদবেরা আত্মকলহেই 
ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। অন্যভাবে তাদের মৃত্যু সন্তব "য়। কারণ 

যাদবদের সংহার করার মতো শান্ত ভারতভামতে নেই । 

ধৃতরাম্ট্রী যাঁধান্ঠরকে প্রশ্ন করলেন, হে পৃথানন্দন ! অভি- 

ভাবকহটীন মৃতদেহগীলকেও যথাযথভাবে দগ্ধ করা হবে তো 2 

যুধিষ্ঠির বললেন, হে মহারাজ ! যাদের অস্তোষ্টাফয়া করার 
জন্যে কোনও আধকারা নেই- আমরাই তাদের অন্তোষ্টাক্লয়া করব । 

আপাঁন নিশ্চিন্ত হোন । 

যধান্তরের আদেশে ধৈষের সঙ্গে সূধর্মা, বিদর, সত সঞ্জয়, 
ইন্দ্রসেন প্রভাতিরা মতদেহ সংকারে ব্যস্ত হয়ে পড়ল । চিতাগ্মিতে 

আকাশ আচ্ছন্ন হল। 

এরপর য্দধাণ্ঠির গঙ্গার তারে গমন করে প্রেতকাষে" ব্যস্ত 

হয়ে পড়লেন । 

সেই সময় রোরহদ্যমানা কুস্তী বললেন, হে যুধিষ্ঠির! কর্ণ 
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সৃতপূত্র নয়। তোমারই অগ্রজ ! 
মূহূর্তে যাধা্ঠরের কাছে সমস্ত জগৎ, যুদ্ধ, বিজয় সব অর্থ- 

হীন হয়ে গেল। এক নিদারুণ আত্ম-যন্তরণায় যুধিষ্টির চূর্ণ 
[বচূণ হয়ে গেলেন। 

পরে শোকাবেগ শান্ত হলে ধর্রাজ যুধিষ্ঠির কর্ণের স্ধীগণের 

সঙ্গে মিলিত হয়ে কর্ণের উদ্দেশ্যে তর্পণ করে গঙ্গাবক্ষ থেকে 

তরে পদার্পণ করলেন শুন্য চিত্তে । কর্ণের জন্মসত্য তাঁর সমস্ত 

আনন্দকে ম্নান করে দিল। 

শান্তি পর্ব 

পাণ্ডবেরা অশৌচ উপলক্ষ্যে রাজধানীর বাইরে গঙ্গাতীরে 

একমাস কাল ব্যাতিত করলেন ৷ সেই সময় মহার্ধ বেদব্যাস' দেবর 

নারদ, দেবল, দেবস্থান, কণ্ৰ প্রভৃতি খাঁষরা আগমন করে শোকাকুল 

যুধিষ্ঠিরকে সান্তনা প্রদ্থান করলেন । 

দেবাঁষ নারদ- বেদব্যাস প্রভৃতি মুনগণের সঙ্গে আলোচনা করে 

যুধান্ঠরকে বললেন, হে ধর্মরাজ! তুম বাহুবলে এবং কৃষ্ণের 

অন:গ্রহে ধর্ম অনুসারেই এই সমগ্র পাঁথবী জয় করেছ । তোমার 

আত্মগ্রানর কোনও কারণ নেই । 

যুধাষ্ঠর বললেন, দেবার্ধ, আম কৃষ্ণের অনঃগ্রহ এবং ভীম ও 

অর্জুনের বাহ্বলে পাঁথবা জয় করোছি সত্য-_কিল্তু এই বিশাল 

জ্ঞাতিক্ষয়, সন্তানক্ষয়, আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধবের ক্ষয় আমাকে 

পণীড়ত করেছে । আম ভ্রাতৃঘাতী, পিতামহঘাতাঁ, আচার্যঘাতী ৷ 

আমরা যাঁদ ভিক্ষা করতাম, তাহলেও আমাদের এই দুরবস্থা হত 

না। আম সমস্ত পাঁরজন, রাজ্যস্খ পাঁরত্যাগ করে, বিষয় থেকে 

মস্ত হয়ে তপোবনে যাব । অর্জুন, তুম এই রাজ্য শাসন কর । 

অর্জুন, ভীম এবং বেদব্যাসের উপদেশ কার্যকরী না হওয়াতে 
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কৃষ্ণ বললেন, হে পাণ্ডনন্দন! আপনি আর শোক করবেন না। 

এই রণাঙ্গনে যাঁরা নিহত হয়েছেন- তাঁদের আর প্নজীবত করা 
সম্ভব নয়। ক্ষন্রিয়গণ মহাযুদ্ধে নিহত হয়ে স্বগে গমন করেছেন । 

সৃতরাং, তাদের জন্যে শোক করতে পারেন না। হে রাজশ্রেন্ঠ! 

আপনি এখন শোকবশত বনগমন করতে পারেন না| মানুষ যেমন 

গ্রঁ্মকাল অতীত হলে মেঘের জন্যে উপাসনা করে- সেইরূপ 

আপনার মহাতেজা ভ্রাতারা সুখ কামনা করে আপনার উপাসনা 

করছেন । হতাবশিষ্ট রাজারা, ব্রাহ্মণ প্রভাতি চতুবর্ণ এবং 

কুরুজাঙ্গালবাসী সমস্ত প্রজাগ্ণ আগমন করেছেন । তাদের এবং 

দৌপদীর প্রীতর জন্যে আপা রাজ্যভার গ্রহণ করুন । 

ভ্রাতাগণ, বেদব্যাস এবং কৃষ্ণ কর্তৃক অনুরুদ্ধ হয়ে যুধাচ্র 

শেষপর্যন্ত সম্মতি জ্ঞাপন করলেন বাধ্য হয়ে । 

অবশেষে শুভলগ্ে পাণ্ডবেরা হস্তিনায় প্রবেশ করলেন । 

অনন্তর যথাবাধ যুধাঁচ্ঠরের আঁভষেক সম্পন্ন হলে তিনি ভীমকে 

যৌররাজ্যে অভিষিন্ত করলেন। তারপর পুরবাসীগণকে বললেন, 

মহারাজ ধৃতরাম্ট্র আমাদের জ্যেঙ্ঠতাত। সুতরাং পরম দেবতা 

স্বরূপ । অতএব আমার "প্রয়কামী লোকেরা এর অধীনে থেকে 

প্রয়কার্ষে প্রবৃত্ত থাকবেন । আম যাঁদ আপনাদের অন:গ্রহের 

পান্র হই তবে আপনারা ধৃতরান্ট্রের সঙ্গে পৃবের মতোই ব্যবহার 
করবেন। ইনি আমার সঙ্গে মকলেরই আঁধপাঁত। আর সমস্ত 

পাণ্ডব এবং পাঁথবীও এর অধীনে । 
এরপর ষুধাষ্ঠর বিদুরকে প্রধানমন্ত্রীর পদে নিষুন্ত করলেন । 

কর্তব্যকার্যগুলির মধ্যে কোনাট সম্পাঁদত হয়েছে এবং কোনটি 

হয় নি-_এসব জ্ঞাত হওয়া এবং আয়ব্যয়ের হিসাব রাখার দায়ত্ব 
পেলেন সঞ্জয় । সৈন্যবিভাগের প্রধান কর্মকতণ নিষ্ন্ত হল নকুল। 
অঞ্জন নিষ্ন্ত হল বিপক্ষ রাজ্যের অবরোধ ও দুষ্ট দমন-_এই 
দুটি কার্ষে | 
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দেবকার্য” ব্রাহ্মণকার্য, পিতৃকার্য ইত্যাদি সম্পাদন করার জন্যে 
অধ্যক্ষ হিসাবে ধৌম্য নির্বাচিত হলেন । 

সহদেব রইল যুধাষ্ঞরের সর্বসময়ের পাশ্বচর হিসাবে । 

য্ধাচ্ঠর বিদুর, সঞ্জয় ও যুধুংসুকে বললেন, জ্যেক্ঠতাতের 
যে ষে কাধের প্রয়োজন ঘটবে- প্রাতিদিন সেইসব কাধ' আপনারা 

সম্পাদন করবেন । আর পুরবাসীগণের যে যে কাযে'র আবশ্যক 

হবে সেই সেই কার্থ আমিই সম্পাদন করব। 

যুধিষ্ঠির দেশের সবর শান্তি স্থাপন করে ধৃতরান্ট্র, গান্ধারশ 

এবং বিদুরকে সেই রাজ্য উৎসর্গ করলেন । ধৃতরাষ্ট্রপন্ন 
যুষুৎসুকে সম্মান প্রদর্শন করলেন । 

সোঁদন যুধান্তর কৃষ্ণ সকাশে গ্রমন করে দেখলেন যে কৃষ্ণ 

ধ্যানমগ্ু অবস্থায় রয়েছেন । আশ্চর্য হয়ে তান বললেন, হে 

বশ্রমশালী কৃষ্ণ! তোমার অনযগ্রহেই আমরা এই রাজ্য লাভ 

করেছি। সমস্ত পাথবীই আমাদের বশে এসেছে। কিন্তু তুমি 
হঠাৎ ধ্যানমগ্ন ! এতে আমি আশ্চষ বোধ করাছ। কারণাঁট শ্রবণের 
যাঁদ যোগ্য হই, তবে প্রকাশ কর । আমার সংশয় দূর কর। 

ধ্যানভঙ্গ হলে কৃষ্ণ বললেন, ভশন্ম আমাকে স্মরণ করাছলেন। 

তাই ধ্যানযোগে আম তাঁর নিকটে গমন করোছিলাম। সেই 
পুরদযশ্রেম্ত ভীঙ্ম স্বর্গারোহণ করলে সমগ্র পৃথবী চন্দ্রবিহীন 

রান্রর ন্যায় হয়ে পড়বে । ভীম্মের কাছে উপাস্থত হয়ে, তাঁকে 

প্রশ্ন করে-_যা যা জিজ্ঞাস্য আছে তা জিজ্ঞাসা করুন । বৃহস্পাঁত 

ও শূত্রাচার্ষের জ্ঞান তাঁর মধ্যে অবস্হান করছে। তক বেদ, 

বার্তা, দণ্ডনশীত এই চারটি শাস্ত্র এবং বক্ষচ্য, গাহস্হ, বানপ্রস্হ 
ও সন্ন্যাস জীবনের সম্পর্কে যা কিছ জিজ্ঞাস্য আছে তা তাঁর 

কাছে জ্ঞাত ইন। তিনি স্বর্গারোহণ করলে এই বিপুল জ্ঞানরাশি 

লুপ্ত হবে। 
যুরধিষ্ঠর বললেন, হে কৃষ্ণ! তোমার ইচ্ছাই আদেশ। 
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তোমাকে অগ্রবতর্ণ করে আমি পিতামহের কাছে যাবার ইচ্ছা করি। 

অতঃপর কৃষ্ণকে অগ্রবতাঁ করে য্যাধান্ঠর প্রমূখেরা কুরক্ষেন্রের 
উদ্দেশ্যে যান্না করলেন। 

শরশয্যায় শাঁয়ত ভী্মকে নানান মহ, খাঁষগণ বেষ্টন করে 

[ছিলেন । 

কৃষ্ণ এবং যুধাচ্চর প্রমুখেরা উপাঁস্হত হয়ে ভখঙ্মকে অভিবাদন 

করলেন। অতঃপর কৃঞ্ণ, তাঁর শারীরিক অবস্হা সম্পকে প্রশ্ন 

করার পর বললেন, হে জ্ঞানবদ্ধ! ভত, ভাঁবষ্যৎ, বর্তমান-_ 

সমস্ত বিষয়ই আপনার জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে । আপাঁন সেই 

জ্ঞানের গুণে যাধাচ্ঠরের শোকাবেগ দূর করুন। তাঁকে শাস্তি 

প্রদান করুন । 

শবনশীত ভণজ্ম বললেন, হে পুরুষোত্তম ! আপানিই তো সমস্ত 

জ্ঞানের আকর। আপাঁন বর্তমানে আম কেমন করে যাাঁধান্ঠরকে 

জ্ঞান প্রদান করব ? 
কৃষ্ণ বললেন, হে গঙ্জানন্দন ! আমি কামনা কর আপনার যশ 

চততুর্দকে পারব্যাপ্ত হোক । তাই আপনাকেই এই জ্ঞান দান করার 

জন্যে অনুরোধ করছি । 

অতঃপর য্ধান্তর ভঞ্মের চরণযূগল ধারণ করলেন । ভনন্ম 

তাঁকে আশীবদ করে আঁভনন্দিত করলেন। 

যুধিষ্ঠির বললেন, হে পিতামহ ! ধর্ম, অর্থ ও কাম রাজধর্মে 

সংযুন্ত রয়েছে । মোক্ষ এবং ধর্মও এই রাজধর্মে নিহিত রয়েছে । 

তাই আপনি রাজধ্ ব্ন্ত করুন । 

অতঃপর ভীঙ্ম জ্ঞানতাপস যুধাঙ্ঠরকে রাজনীতি, ধর্ম, মোক্ষ 

কাম সম্পকে দীর্ঘ জ্ঞানরাশি বিতরণ করলেন । 

উপাস্হত মান-খাষিরা তা নঃশব্দে শ্রবণ করলেন । আশ্চর্য 

হলেন শরশধ্যায় শায়ত ভীঙ্মের মধ্যে এই বিপুল জ্ঞানরাশি 
সমাহত দেখে । বাঁশষ্ঞ-ভার্গব শিষ্য দেবব্রত ভীম্ম সকলের 
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সম্মুখে যেন এক নতুন দৃষ্টিতে ধরা দিলেন । একই মানুষের মধ্যে, 

শস্ত এবং শাস্নের এই অপ সমন্বয় মৃণ্ধ করল সকলকে | 

একসময় নীরব হলেন ভত্ম। তাঁর মুখে বেদনার ছায়া 

ঘনাল। তিনি আহবান করলেন, হে অর্জন! হে বৃকোদর ! 
হে নকুল- সহদেব ! তোমরা এস আমার কাছে। বশাল কুরু- 

বংশের মধ্যে তোমরাই জীবিত রইলে । তোমাদের মধ্যেই অব্যাহত 

থাকবে কুরুবংশের ধারা । 
পণ্চপাণ্ডব ভীব্মের চরণ প্রান্তে পতিত হয়ে অশ্রজলে তাঁর চরণ 

সন্ত করলেন । 

সেই অশ্রু ভীঙ্মকে আর স্পর্শ করল না। পৃথিবা ত্যাগ 

করার মাহেন্দ্রক্ষণ নিকটবতাঁ হাঁচ্ছিল। মায়ার বন্ধন মুন্ত হয়ে 

[তিনি ইন্টনাম ধ্যান করা শুরু করলেন । দেবাঁধ নারদ, কৃষ্ণ- 

দ্বৈপায়ন প্রমুখ মহাঁষ'গণ মন্মোচ্চারণ করা শুরু করলেন । সংগন্তীর 

মল্তোচ্চারণে রিন্ত কুরুক্ষেত্র যেন প্রাবিত হয়ে উঠলন। আকাশপথে 

দেখা দিলেন দেবতাগ্ণ_ খাঁধগণ। পুষ্পবৃষ্ট শুরু হল। 

গাম্ভীর মন্তে রণদন্দহীভ বেজে উঠল 1দ্রমদ্রম শব্দে । করুণ সুরে 

তুর্যনাদ হতে থাকল । এক করুণ ভাবাবেগ মাঁথত করল সকলকে । 

পৃথিবী ত্যাগ করে যাওয়া, প্রয়জনদের ত্যাগ করে যাওয়ার বেদনা 

মূর্ত হয়ে উঠল ভীচ্মের মুখমণ্ডলে। 

একসময় ভখত্মের দেহ, চক্ষু স্থির হল। মায়ার বন্ধন ছিন্ন 

করে কুরুকুলপাতি শান্তনুনন্দন ভণঙ্মের প্রাণবায়ু সকলকে কাঁম্পত 

করে মহাশন্যে বিলগন হয়ে গেল। মহাপ্রয়াণ করলেন অন্যতম 

অষ্টবসু--দূয । পার্থিব জীবনের অবসানে প্রত্যাবত'ন করলেন 

স্বগধামে | 

কৃষ্ণের চক্ষু অশ্রুসজল। অশ্রুধারা পণ্চপাণ্ডবের চোখে। 

হাহাকার করে উঠলেন যুধিষ্টঠর। কপালে কর।ঘাত করতে 

করতে চেতনা হারালেন তিন। কৃষ্ণের হীঙ্গতে ভাঁম তাঁকে 
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ধারণ করল। 

একদা রণোন্মত্ত কুর:ক্ষেত্র বিষাদের সমুদ্রে পাঁরণত হল । 

_ মহারাজ ধৃতরাম্ট্র ভীব্মের তর্পণ করলেন। শোকাকুল 
যুধিষ্ঠির ধৃতরাম্ট্রের পশ্চাতে গঙ্গাজল থেকে তারে উঠলেন । 

কিন্তু শোকের আবেগে যুধিষ্ঠির প্রায় মৃত হয়ে পাঁতিত হওয়ার 

উপ্লাম করলে কৃষ্ণের ইঙ্গিতে ভম যৃধিষ্ঠরকে আপন বাহুর 

মধ্যে আশ্রয় দিলেন । 

কৃষ্ণ শোকাবহহল যুঁধিন্ঠিরকে সমবেদনার স্বরে বললেন, হে 
পরম প্রাজ্ঞ! আপনি শোক সংষত করুন । 

ধুতরাম্ট্রও বললেন, হে যুধিষ্ঠির ! তুম ক্ষান্রীয় ধমমনিুসারে 
পৃথিবী জয় করেছ। তোমার শোকের কোনও কারণ দৌখ না। 

শোক করা উচিত গান্ধারর_যার শত পত্র নিহত হয়েছে। 
শোক করা উচিত আমার - যার নিবুশদ্ধতার জন্যে এই মহাক্ষয়ের 

ঘটনা সংঘাঁটত হয়েছে৷ 

যুধিষ্ঠির নীরব রইলেন । 

অনন্তর কৃষ্ণ বললেন, হে রাজা! মনে মনে অত্যধিক শোক 
করলে সেই শোক শোককতরি পূরঝ্মৃত পিতৃ-পিতামহগণকেও 

সন্তপ্ত করে। আপনি যথাবিধানে প্রচুর দক্ষিণা দান করে নানান 

যজ্ঞ করুন । সোমরস দ্বারা দেবগণের এবং পিশ্ড দ্বারা পিতৃগণের 

সন্তুষ্টাবধান করূন। অন্যান্য অভণষ্ট বস্তু দ্বারা দাঁরিদ্রুগণকে তৃত্ত 

করূন। আপনি সর্বকর্তব্য জ্ঞাতা। আপনার কর্তব্য পাঁরহার 
করে শোক প্রকাশ করা উচিত নয়। আপাঁন শান্তনুনন্দন ভীঙ্ম, 

বেদব্যাস, নারদ ও বিদরের কাছে থেকে রাজধর্মের কথা শ্রবণ 

করেছেন । তাই দু চিন্তে রাজ্য শাসনই আপনার এখন একমান্ 

কর্তব্য । এই ধ্ৰংসপ্রার় ভারতভূমিতে আপনার মতোই একজন 

.নায়কের প্রয়োজন--পনগঠন কার্ষের জন্যে । 
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এই যুদ্ধে সকল ক্ষত্রিয়ই বারশয্যা লাভ করে স্বগে গমন 
করেছেন। তাঁরা কেউ পষ্টে প্রদর্শনকালে নিহত হন নি। সুতরাং 
কিসের শোক? কার জন্যে শোক? যাঁরা নিহত হয়েছেন-_ 
তাঁরা কোনও প্রকারেই পুনরায় আবিভূ'ত হতে পারবেন না। 
অতএব মহারাজ শান্ত হোন । 

যঁধান্ঠর বললেন, হে কৃষ্ণ! তুমি সব্দাই আমার প্রাত 

প্রীতপূর্ণ-তা আমি জ্ঞত আছি। তোমার পরামশ ব্যতীত 

আমি কোনও কর্মই সম্পাদন কার না। হে কেশব! এবার যাঁদ 

তম আমাকে তপোবনে গমন করার অনমাতি দান কর--তবে 

আমি কৃতজ্ঞ বোধ করব । ধিতামহ ভম্ম, আচার দ্রোণ, অগ্রজ 

কর্ণকে বধ করে আম কেমন করে শান্তি লাভ করব? 

বেদব্যাস বললেন, হে পত্র! মানুষ ঈম্বর-উদ্বদ্ধ হয়েই সৎ 

বা অসৎ কার্য করে । সুতরাং তাতে িলাপের কী আছে ? তুমি 

কেন নিজেকে পাপকারী বলে বোধ করছ? তাই-ই যাঁদ হয় 

তবে মানৃষ তপস্যা, যজ্ঞ ও দান দ্বারা পাপমুন্ত হয়। তুমি তাই-ই 
কর। হে পাশ্ডুনন্দন! তুমি পাপ স্খলনের জন্যে অশ্বমেধ 

যজ্ঞ কর। 

[বিষণ যাঁধান্ঠর বললেন, হে মহার্ষ! অশ্বমেধ নিশ্চয়ই পাপ 

দূর করে--পাবত্র করে তোলে মানুষকে । তবে যজ্জে দান করা 

অত্যাবশ্যক । কিন্তু সামান্য দানের সঙ্গীতিও আমার এখন নেই। 

তাছাড়া রাজপুন্রেরা অনেকেই বালক। যুদ্ধে ধনক্ষয় হওয়ার 

জন্যে অনেকেই দারিদ্র হয়ে গিয়েছেন । তাদের সকলের যাদ্ধক্ষত- 

গ্রীলও এখনও পর্যন্ত নিরাময় হয় নি। সুতরাং তাঁরা 
কন্টে আছেন। তাঁদের কাছে আমি কেমন করে ধন প্রার্থনা 

করব ? দূুযেধিন রাজকোষ শ্ন্য করে গেছে । বলুন, আমি কা 

করব ? 
বেদব্যাস বললেন, মরদন্ত রাজার যজ্জে প্রাপ্ত ধন ব্রাহ্মণেরা 
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হমালয়ে পাঁরত্যাগগ করে গিয়েছিলেন । তার অগ্ক বিপুল। সেই 

ধন আনয়ন করতে পারলে সহজেই তোমার যজ্ঞ সম্পূর্ণ হবে। 

অতঃপর বেদব্যাস মরুত্ত রাজার পূর্ণ“ বিবরণ প্রকাশ করলেন । 

আত্মগ্রানতে অবসন্ন ধ্াধান্ঠরের মনকে সতেজ করার জন্যে কৃষ্ণ 

পুনরায় বললেন, কুঁটিল কার্ধ মৃত্যুর কারণ এবং সরলতা মস্তি 
প্রাপ্তির হেতু । হে মহারাজ! আপনি কর্তব্য কর্মের অনংম্ঠান 

করেন নি, শন্রুগণকেও জয় করেন নি। জের শরীরের মধ্যস্থ 

শত্ুকেও আপনি চিহ্ত করতে পারছেন না। এরপর কৃষ্ণ বান্তা- 

সংরের প্রসঙ্গ বর্ণনা করে বললেন, রোগ দুই প্রকারের- শারশীরক ও 

মানাসক । শরীরে যে রোগের জন্ম হয় তা শারশীরক-_-মনের 

রোগের নাম মানাসক । হে রাজা! শীতি, উষ্ণ ও বায়_-শরীরের 

এই গিতনাটি ধর্ম। সেই তিনাঁটর যাঁদ সমতা থাকে__-তবে তা 

সস্হ শরীরের লক্ষণ । উষ্ণ শীতকে নিবারণ করে, আবার শীত 

উঞ্ণকে নিবারণ করে ৷ সতত রজ, তম-এই তিনটি আত্মার গুণ । 
সেই তিনট গুণের সাম্য যাঁদ থাকে, তবে তাকে সংস্হতার লক্ষণ 

বলা হয়। সেগ্ালর মধ্যে একাঁটর প্রকোপ বেশি হলে তার 

প্রীতকার করা উীচত । শোক হর্ষকে বিনম্ট করে- হর্ষ শোককে। 

কোনও কোনও লোক দুঃখে পাঁতিত হয়ে সুখকে স্মরণ করে । 

কেউ আবার হের সময় দুঃখকে স্মরণ করে । 

আপন দুঃথে থেকে দুঃখাবসানের কথা এবং সূখে থেকে 
[বিশেষ সখের কথা স্মরণ করতে ইচ্ছা করেন না। 

একবস্তরা রজস্বলা দ্রৌপদীর নিগ্রহের কথা আপনি স্মরণ করতে 

ইচ্ছুক নন । রাজ্য থেকে নিবাসিত হয়ে রণযাত্রার কথা স্মরণ করতে 

ইচ্ছুক নন। কাচক ষে দ্রোপদীকে পদাঘাত করোছিল সে কথাও 

আপাঁন স্মরণ করতে ইচ্ছুক নন। দ্রোণ ও ভগচ্মের সঙ্গে আপনাকে 
প্রচস্ড সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে হয়েছিল। এখন মনের সঙ্গে 

আপনার সেরকম ভশষণ সংগ্রাম আরও কর্তব্য । য্যান্ত ও নিজের 

২৯৪, 



কর্মের সাহায্যে এই যুদ্ধের পরপারে যাবার জন্যে অর্থাৎ জয় করবার 
জন্য নিরাকার মনের সঙ্গে আপনাকে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হতেই হবে। 

সে যুদ্ধকেবল মন দ্বারাই করতে হয়। সেই করণীয় সময় 

আপনার উপাস্থিত হয়েছে । সেই যৃদ্ধও আপনাকে জয় করতেই 
হবে। সুতরাং প্রাণিগণের উৎপান্ত ও লয়ের স্বরূপ জ্ঞাত হয়ে 

যথোচিতভাবে রাজ্যশাসন করুন । হে পান্ডুনন্দন ! বাহ্য বস্তু 
পাঁরত্যাগ্ করে মাান্তলাভ হতে পারে না। আর শরণরের ভেতরের 
বস্তু পাঁরত্যাগ করে ম্ীন্তলাভ হতেও পারে-__নাও পারে। 

বাহ্যদ্রব্যবহীন হয়ে আন্তর দ্ুব্য কর্তৃক আকৃষ্ট হতে থেকে 

মান্ষের যে ধর্ম ও সুখ হয়-তা আপনার শত্রুদের হোক । 
দবক্ষর পদার্থ মত্যুজনক হয়, আর ন্র্যক্ষর পদাথ শা*বত ব্রঙ্গ 

হয়ে থাকে । “মম” ইত্যাদর জ্ঞান মত্যুর কারণ হয়, আর “ন মম' 

ইত্যাঁদর জ্ঞান মান্তজনক হয়ে থাকে । অতএব রাজা! মানত ও 

মৃত্যু আত্মাতেই রয়েছে । তারা অদৃশ্য থেকে প্রাণিগণের সঙ্গে 
যুদ্ধ করছে । এই জগতের আবনাশই যদ নিশ্চিত হয়_-তাহলে 

মানুষ কারও দেহ বারণ করেও আহংসা ধর্মই লাভ করতে 

পারে । স্থাবর জঙ্গমের সঙ্গে সমগ্র পৃথিবী লাভ করেও তাতে যার 

মমতা না থাকে, সে পৃথিবী নিয়ে কী করবে? অন্যাদকে, যে 

লোক বনে বাস করছে এবং বন্য ফলমূলাদ দ্বারা জীবন ধারণ 

করছে, তার যাঁদ ধনে মমতা থাকে, তবে সে মৃত্যুর মুখেই অবস্থান 

করে। হে মহারাজ! বাহ্যশত্র ও আন্তর শন্তুর স্বভাব দেখুন-_ 
ব্হ্গানিষ্ঠ লোক যেহেতু সেই স্বভাব দেখেন না, সেই হেতু তান 
মহাভয় মৃত্যু থেকে মস্ত হন । 

জগতে ভ্ঞানীরা কামনাধুত্ত লোকের প্রশংসা করেন না। অথচ 

কামনা ভিন্ন কোনও প্রবৃন্তিও হয় না। সমস্ত কামনা মনের 

পাঁরচালক । পাঁণ্ডিত লোক চিন্তা করে সেই কামনার উপসংহার 
করেন । 

১৬৯ 



বারংবার জন্ম হয়, তা চিন্তা করে যে যোগণ শ্রেষ্ঠ পথ যোগ, 

ধ্যান, বেদাধ্যয়ন, তপস্যা, বেদোন্ত কামনা কম ব্রত, যজ্ঞ, উপ- 

বাসাদ িয়ম-_এইগ্লি কামনাপূর্বক করেন না এবং যে 

যোগী যা যা কামনা করেন, তাই তাঁর ধর্ম। কিন্তু যে ধর্ম 

নিয়মবিধি বাঁহভূত হয়--তা মান্তির কারণ হয় না। 

কাম বলেছিল, কোনও প্রাণীই অনুপয্যস্ত উপায়ে আমাকে 

সংহার করতে পারে না। যে লোক নিজের শান্ত জেনে আমাকে 

সংহার করার চেস্টা করে আমি তার সেই প্রহারে পুনরায় 

প্রাদুভূতি হই । যে লোক 'বাঁবধ দাঁক্ষণাযুত্ত যন্দ্র দ্বারা আমাকে 

ধংস করার চেষ্টা করে জঙ্গম প্রাণীর মধ্যে ধমত্সির নঠায় আম 

আবার প্রাদুভূতি হই । 
যেলোক সব্দা বেদ ও বেদার্গ অনুশীলন দ্বারা আমাকে 

ধ্বংস করার চেষ্টা করে, স্হাবরের মধ্যে ব্ক্ষাদর মতো আমি তার 

চিত্তে পুনরায় প্রাদুভূতি হই । 
যথার্থ পরাক্রমশালী যে লোক ধৈষের পুণে আমাকে নষ্ট করতে 

ইচ্ছে করে, আমি তার আঁভিপ্রায় বা প্রচেষ্টা হই । সুতরাং সে তখন 

আমাকে বুঝতে পারে না। 

দঢ় নিয়মশালী যে লোক তপস্যা দ্বারা আমাকে বধ করার ইচ্ছে 

করে- আম তার তপস্যাতেই পুনরায় প্রাদুভূত হই । 
যেজ্ঞনবান লোক মোক্ষমাগ্ অবলম্বন করে আমাকে সংহার করার 

চেষ্টা করে, মোক্ষানুরন্ত সেই লোকের চিন্তে আমি অবস্হান করে 

নৃত্য ও হাস্য কার । অতএব, আমিই সর্ব ভূতের অবধ্য ও সনাতন । 

অতএব, হে পাণ্ডনন্দন ! আপাঁনও নানাবিধ দাঁক্ষণাযুন্ত যজ্ঞ 

ছ্বারা সেই কামকে ধর্মের প্রাতি নিষুন্ত করূন। তাতে আপনার 

সেই কার্য সফল হবে । 

আপান দক্ষণাযুত্ত অ*্বমেধ যজ্ঞ ও অন্যান্য সমৃদ্ধ ও প্রচুর 

দক্ষিণাযুন্ত নানাবিধ বক্র দ্বারা ঘথা বিধানে দেবগণের পুজা করুন । 
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[নিহত বন্ধৃগণকে দর্শন করে বারংবার আপনার যেন বেদনা না 

হয়। কারণ, যারা এই রণাঙ্গনে নিহত হয়েছেন, তাঁদের আপাঁন 

কখনই পুনরায় দর্শন করতে পারবেন না। 
আপান সমদ্ধি ও প্রচুর দক্ষিণাযুত্ত বহ্তর যজ্ঞ দ্বারা দেবগণের 

পূজা করে জগতে উত্তম কাতি প্রাপ্ত হয়ে পাঁরশেষে উত্তম গাঁত 

লাভ করবেন । 

কৃষের উপদেশ ও আগ্রহে যুধিষ্ঠির তাঁর শোক বিস্মৃত হয়ে 
একাঁদন হাঁন্তনাপুরে প্রবেশ করলেন । 

কৃষ্ণ প্রকৃতিস্হ যুধান্ঠরকে দর্শন করে খাঁশ হলেন । তাঁর ধর্ম 

রাজ্যের স্বপু যুধিষ্ঠিরের নিপুণ হস্তে শ্রুমেই যেন বাত্ময় হয়ে উঠতে 

থাকল। তব তান দ্বারার কথা 'বস্মৃত হয়ে হাস্তনাপুরে 
অবস্হান করতে থাকলেন । যাাঁধান্চরকে স:প্রাতাচ্তত না করে তান 
দ্বারকায় প্রত্যাবর্তন করা সমীচীন বলে বোধ করাছলেন না। 

তবে কৃষ্ণ এখন অনেক ভারশূন্য। অর্জুনের সঙ্গে তিন আনন্দে 

1বচরণ করছিলেন-__কালক্ষেপ করাছলেন। একাদন তান অর্জুনকে 
বললেন, হে পৃথানন্দন! রাজা যুধাষ্ঠর তোমার বাহুবলে 
রাক্ষত হয়ে শাল্তিসম্পন্ম সমগ্র পাথবী ভোগ করছেন। 

পাপণী, লুব্ধস্বভাব, অগ্রয়বাদী। ধৃতরাস্ট্র-পূত্রগণ অনুচরবগের 

সঙ্গে বুঝে নহত হয়েছে । হে ধনঞ্জয়! যে দেশের রাজা ধর্মরাজ 

যুধান্ঠর, যে দেশে মহাবলী ভীমসেন, নকুল এবং সহদেব রয়েছেন 
সেই দেশ আমার পরম প্রিয় । তব হে সখা! বসদেব, বলরাম 

এবং অন্যান্য যাদবশ্রেষ্তগণকে আমি বহুকাল দর্শন না করে 
মানাসক পীড়া অনুভব করাছি। আমি এখন দ্বারকায় প্রস্থান করার 

ইন্জা কার। তুমি অনুমাত দাও। 

আঁম আমার কর্তব্য বাথ ভাবে সম্পাদন করেছি । মহাত্মা 
ভীচ্মের কাছ থেকে ধর্মরাজ বৃহস্পাঁত এবং শূক্রাচার্ষের সমস্ত জ্ঞান 

লাভ করেছেন। তিনি ধর্মজ্ঞ,। কৃতজ্ঞ, সত্যবাদী । সত্য, ধম", 

১৬১ 



শৃভবাদ্ধি ও মযর্দাজ্ঞান সব সময়েই যুধিম্তিরের মধ্যে স্থির ভাবে 

অবস্থান করছে । শন্্ুরাও পদদলিত বা ধনশ্চিহ । সুতরাং 

মাভৈঃ! হে ফাল্গুনী! তুমি ধর্মরাজের কাছে গিয়ে আমার 
দ্বারকা গমনের আভগ্রায় ব্যস্ত কর। আম স্বয়ং উপাঁস্হত হয়ে 

প্রস্হানের অন:মাত প্রার্থনা করলে তানি কখনই তা আমাকে 

দান করবেন না । অথচ দ্বারকার প্রাতও তো আমার কর্তব্য রয়েছে । 

তাঁকে বোলো আমার এই শরীর এবং আমার গৃহে যে ধন রয়েছে তা 

সবদাই যাঁধাচ্চরে ন়িবোদত । তিনি সর্বদাই আমার প্রয়, প্রণম্য 

এবং পূজনীয়। হে সখা ! একমান্র তোমার সঙ্গে কালক্ষেপ করা 

ছাড়া আমার জন্যে বতমানে হস্তিনাপুরে আর কোনও কতব্য 

অপেক্ষা করে নেই । আমাকে প্রস্হানের অনমতি লাভ করার জন্য 

পহায়তা কর । 

বিষ অন বলল, তবে তাই হোক, কেশব ! চল, আমরা 

ধর্মরাজকে দর্শন করি । তোমার গমনের বিষয়াটি আমিই উত্থাপন 
করব । 

অতঃপর কৃষ্ণ ও অর্জন ধৃতরাম্ট্রের প্রাসাদে গমন করে 

ধৃতরাষ্ট্রকে দশ্শন করলেন । নিজেদের নাম ব্যস্ত করে কৃষ্ণ আর 

অর্জ5ন ধৃতরান্ট্রের চরণ স্পর্শ করলেন। এরপর তাঁরা একে একে 
গান্ধারী, কুন্তী, যুধিষ্ঠর ও ভীমের চরণ যুগল ধারণ করলেন । 

বিদরের কুশল প্রশ্ব করলেন এবং যুযুৎসৃকে আলিঙ্গন করে 

ধৃতরান্ট্রের সম্মুখে উপবেশন করলেন । 

পরবতর্দ একসময় কৃষ্ণ আর অজজুন মিলিতভাবে যৃধাকচ্চরের 
কাছে উপাস্হত হলেন। 

যু'ধাম্ঠর আনান্দত হয়ে উভয়কে আসন গ্রহণ করার জন্যে 
অন:রোধ জানালেন । 

বাদ্ধমান য্াধান্ঠর অতঃপর বললেন, হে কৃষ্ণ ও অর্জন ! 

তোমরা নিশ্চয়ই কিছ; ব্যন্ত করার ইচ্ছায় এখানে আগমন করেছ। 
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অতএব তা ব্যস্ত কর । আম নিশ্চয় তা শ্রবণ করব। 

[বিনয়ী অর্জুন বলল, হে মহারাজ! কৃষ্ণ দীর্ঘকাল যাবৎ 
হাস্তনাপুরে অবস্হান করছে। এখন আপনার অনুমতিক্রমে 

দ্বারকায় পিতৃ সন্দর্শনে গ্রমন করতে ইচ্ছাক। আপান 
অন্যমাতি করুন । 

যযধান্ঠর একা চিন্তা করে বললেন, হে যদযশ্রেষ্ঠ ! সত্যই 
তোমার দ্বারকা গমন করা উচিত । তুমি আজই যাত্রা করতে পারো । 

তোমার মঙ্গল হোক । বহুকাল তুমি মাতুল বসদেব এবং মাতুলানা 
দদবকীকে দর্শন কর দিন । তাঁরাও নিশ্চয়ই তোমার অদর্শনে ব্যাকুল । 

তবে দ্বারকা নগরীতে অবস্হান করলেও তুম যেন সর্বদাই আমাকে 

_-ভীম, অন, নকুল, সহদেব এবং দ্রৌপদনকে স্মরণ কোরো, 

আমতদেশবাসীী, [পিতা-মাতা ও ব্ৃুঞচবংশীয়গণকে দশন করে 

অশ্বমেধ যজ্ঞকালে পুনরায় হাঁস্তিনায় আগমন কোরো । 
অন্বমেধ যজ্ের প্রসঙ্গ উঠতেই কৃষ্ণ বললেন, হে রাজা ! আপাঁন 

ভশমসেনকে যুবনা*্বপ্দরে প্রেরণ করূন। যজ্ঞের উপয্ন্ত অ*্ব 
"সখানেই পাওয়া সম্ভব । 

যুর্ধান্ঠর বললেন, হে কেশব ! রাজা যুবনাম্ব মহাশন্তমান । 

এঁদকে মহায্দ্ধে ভগম ক্লান্ত । তার দেহক্ষত সব এখনও সম্পুণ' 

[নিরাময় হয় নি। ভীম কি সক্ষম হবে সেই অশ্ব আনয়ন করতে : 

কৃষ্ণ মৃদু হাস্য করে বললেন, হে ধর্মরাজ ! মহাবীর ভামসেন 
কাজাবহণন, অপাঁরমেয় শীন্তধর । ভীমসেনের অনুগামী হোক 
কর্ণপচুতর বৃষকেতু এবং ঘটোৎকচ প্র মেঘবাহন। এরা দু'জনেই 
মহাবীর পিতার মহাবীর পূত্র॥ নবীন! আপানি চিন্তা মুত 

হোন । অর্জুনকে প্রেরণ করুন মরুত্ত রাজার ধন সংগ্রহে । 

যাধান্ঠর বললেন, হে কৃষ্ণ! তোমার উপদেশ আম অবশ্যই 

পালন করব । তোমার দ্বারকা যাত্রা সফল হোক । তব স্বাথ পরের 
মতোই বলাঁছ, দ্বারকায় অধথা কালহরণ কোরো না। তুমি শন্ধ 
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দ্বারকারই নও-_হাঁস্তনাপুরেরও । তুমি শুধু আমার মাতুল 
বসুদেবের পত্র নও-_আমার ভ্রাতাও বটে। তোমার বিহনে 
হাস্তনাপুর অন্ধকার- নিরুৎসাহ হয়ে পড়বে । তুমিই মহা 
যজ্ঞেন্বর ৷ যজ্ঞের দায়ত্ব তাই তোমাকেই পালন করতে হবে। 

রাজসয়ের মতো রক্ষা করতে হবে অশ্বমেধ যজ্ঞ । তবেই আমি 
[নাশ্চন্ত হব, কেশব । 

কৃষ্ণ বললেন, আপান নিশ্চন্ত হোন মহারাজ । আম যথাসম্ভব 
শীঘ্রই প্রত্যাবর্তন করব। যজ্ঞ সম্পার্দনে কোনও বিঘ7 উপাস্হিত 

হবে না। হলেও বজ্ঞ রক্ষাকারী 1হসাবে আমি অবস্হান করব। 

যধান্ঠর পুনরায় বললেন, হে কৃষ্ণ! তুমিই পাণ্ডবদ্দের 

অবলম্বন । তুঁমই পাণ্ডবদের আশ্রয়স্হল । তোমার প্রতীক্ষায় 

আমি প্রাতাট মূহূর্ত ব্যয় করব। তোমার দ্বারকাধান্রা সুগম 

হোক। কল্যাণ হোক তোমার । 

যাধাচ্তুর আরও বললেন, হে বাসুদেব । তুমি তোমার মনোমত 

রত্ররাজ, ধনসকল গ্রহণ কর। তোমার মনোমত অন্য সকল দ্রব্যই 

তুমি গ্রহণ করতে পারো ।॥ তোমার অনগগ্রহেই এই পৃথবী আজ 

আমার হস্তগত । তোমাকে অদেয় আমার 1কছই নেই । 

কৃষ্ণ বললেন, হে মহারাজ । ধন, রত্র ও সমগ্র গাথব)- এই 

সমস্ত আজ একমাত্র আপনারই । আমার গৃহে যত ধন আছে- 

তা-ও আপনারই । 

য্ধাচ্চর স্মত হাস্য করে বললেন, তুম প্রিয়ংবদ, কৃষ্ণ ! 

অনস্তর কৃষ্ণ তাঁর প্রস্থানের আয়োজন করলেন। দারুক তাঁর 
কাথেবুডধবজ রথ প্রস্তুত করল । কুন্তী, বদর প্রমুখ সকলের সঙ্গে 

যাঁধাচ্ক্ষাৎ করে তাঁদের কাছ থেকে গমনের অনুমতি লাভ 
অনুরোধ জা সূভদ্রাকে তান সঙ্গে নিলেন। কিছুদূর পর্যন্ত 

বাঁদ্মাথা এবং কৌরবপ্রধান বিদুর কৃষ্ণের রথের অনুসরণ করলেন । 
তোমরা নিব সজল নয়নে সবাই প্রাসাদে প্রত্যাবর্তন করলেন। 
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কৃষ্ণের অবত'মানে হাঙ্তনাপুরে যে শৃন্যতাবোধের সৃষ্টি হল 

তা কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে নিহত ধার্তরাষ্ট্রদের অনপাঙ্থীতর জন্যেও 

হয় নি। সারা হস্তিনাপূর বিষগ্র-_বিমর্ধ হয়ে পড়ল। 

রূল্তর দরকার প্ভ্যাতন 

দূর থেকে দ্বারকা দ্ট হাচ্ছিল। সমযদ্রুগজ্ন কর্ণে প্রবেশ 

করছিল । [তিনাদক সমদ্রবোষ্টত নগরের সুউচ্চ প্রাকার 

সমুদ্রের হাত থেকে রক্ষা করে চলোছল নগরে ৷ মূল ভূখণ্ডের 
সঙ্গে সংক্ষিপ্ত যোগাযোগ গথে বিশাল ভোরণ দ্বার । শিকটেই 

রৈবতক পবত। পবণশটষে দৃভেদ্য যাদব দগমালা । নিশ্ছিদ্র 

প্রতিরোধ । 

স্উচ্চ প্রাসাদ, অট্টালিকা, দেবালয়ে, উদ্যানে সশোগভিত নগর 

ভারতভীমির ঈষরি বস্তু । সোঁদনের মথঃরার দুবলি যাদবগোষ্ঠী 

কৃষ্ণ আর বলরামের নেতৃত্বে আজ শান্তর শীর্ষে । অপ্রতিরোধ্য । 

কৃষের স্বপু আজ সার্চক। অধর্মশশীন্ত আজ ধমের কাছে 

পরাজিত। আসমুদ্র [হমাচল আজ ধম্ের শাসনের অধীন । 
হস্তিনাপুরের সিংহাসনে বিরাজ করছেন ভারতশ্রে্ঠ যাঁধচ্ঠির | 

তাঁর অনুগামী মহাবলশী ভাঁমসেন, অঙ্জুন, নকুল এবং সহদেব । 

সকলের সঙ্গে যোগসূত্র রচনা করে রেখেছে পাণ্চালনান্দনী দ্পদী 

_-অসামান্যা নারী । 

দূর থেকে পাণ্জজন্যের ধান করলেন বুঝ । সেই সতাব্র বভর- 

গান্তীর শব্দ ছাঁড়য়ে পড়ল চতুর্দিকে ৷ তোরণদ্বারে- নগরে সাড়া পড়ে 

গেল-_ কৃষ্ণ প্রত্যাবর্তন করেছেন । ছুটে এলেন সবাই । তোরণদ্বারে 

দেখা দিলেন মহারাজ উগ্রসেন, বসংদেব, অগ্কুর প্রভীতি যাদব 

নেতাগণ । তার্দের সঙ্গে পূরজনেরা প্যস্পমাল্য হস্তে অপেক্ষা 

করতে থাকল কৃষ্ণকে বরণ করার জন্যে। 
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্বাকার আনন্দ কৃষ্ণ । কৃষের আগমনের সংবাদে আনন্দের 

সাড়া পড়ে গেল সারা দ্বারকায় । 

রথ থেকে অবতরণ করলেন কৃষ্ণ । প্রণাম করলেন পিতা বসু- 

দেবকে । আভবাদন জানালেন মহারাজ উগ্রসেন প্রভৃতি নায়কদের । 

বয়স্যদের আলিঙ্গন করলেন । তারপর সকলে মিলে পদরুজে সঙ্ঘ- 

সভাগৃহের দিকে অগ্রসর হলেন । কুতবম্মা এবং বলরাম পূবেই 
প্রত্যাবর্তন করেছিলেন ৷ একসময়ে পাঁথমধ্যে তাঁরাও মিলিত হলেন । 

উৎকশ্ঠিত বসুদেব একসময়ে প্রশ্ন করলেন, হে কৃষ্ণ ! সকলের 

কুশল তো? 

রহস্যময় ভাবে কৃষ্ণ বললেন, বাদের কুশলে থাকা উচিত তাঁরা 

সকলেই কুশলে রয়েছেন । 

বসদেব বললেন, আভমনহ/র কাঁ সংবাদ, পূন্রঃ সে কেন 

দ্বারকায় আগমন করল না? যুদ্ধ তো সমাপ্ত হয়ে গেছে । বধু 
উত্তরার সঙ্গে সহজেই তো সেপদার্পণ করতে পারত দ্বারকায় । 

আমরা তাকে দর্শন করে প্রীত হতাম ৷ দ্বারকার প্রাণ অভিমনহ্যু। 

কৃষ্ণ গন্তণর হয়ে গেলেন । বললেন, অগ্রজ বলরাম বা কৃতবর্মা 
কি কোনও সংবাদ দান করেন ন, পিতা ? 

বসুদেব বললেন, না পনর! সবাই তোমার জন্যে অপেক্ষা 

করতে বলেছে । একটু থেমে বসুদেব সহসা বললেন, সত্য বল, 

পূত্র। কোনও কি অশুভ সংবাদ--যা তোমরা সকলেই গোপন 

করার চেষ্টা করছ ? 

কৃষ্ণ ননরব থেকে সভাগ্হে প্রবেশ করলেন। সকলে আসন 

গ্রহণ করার পর তিনি আসন গ্রহণ করলেন । 

উৎকশ্ঠিত বসৃদেব, মহারাজ উগ্রসেন, অক্তরুর সকলে পুনরায় 

প্রশ্ন করলেন, বল কৃষ্ণ! আমাদের প্রিয় অভমনহ্যর সংবাদ বল। 

যুদ্ধদুর্মদ আভমন্য দ্বাকার নয়নের মণি । 

কৃষ্ণ অবনত মস্তকে বসে থাকা অগ্রজ বলরাম এবং কৃতবমরি 
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দিকে দূৃদ্টিপাত করে বললেন, হে যাদবকুলপাঁতিগণ, অবাঁহত হন 
যে, রণক্ষেত্রে মহারণকীী্তি স্থাপন করে যাদবাপ্রয় বালক আভমনন্য 

ক্ষত্িয়জনিত স্বর্গ লাভ করেছে । তার জন্যে শোক করবেন না। 

সভাস্ছলে এক পরম নিঃশব্দতা নেমে এল । তারপর একসময় 

বসুদেব উত্তেজত অথচ শোকার্ত কণ্ঠে বললেন, হে কৃষ্ণ! তৃঁমি 

রণক্ষেত্রে উপাচ্ছিত থাকতে, অর্জুন উপাস্িত থাকতে আভিমনয্য কেমন 

করে নিহত হয়ঃ এযে আঁবম্বাস্য । 

শোকাত' কণ্ঠে কৃষ্ণ কললেন, হে পিতা সবই দৈব । সোঁদন 

কুরুসেনাপাতি ব্রাহ্মণ দ্রোণাচার্যের কৃটকৌঁশলে অর্জন ন্রিগত'রাজ 

সুশমরি নেতৃত্বে সংশপ্তকসেনাদের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়ার জন্যে 

মূল রণক্ষেত্র ত্যাগ করতে বাধ্য হয় । সেই অবসরে ছোণ চগ্ব্যহ 

রচনা করে পাণ্ডবসৈন্য নিধন করতে থাকেন । চক্কাব্যহের ভেতরে 

প্রবেশ করার কৌশল এক আঁভমন- ব্যতীত পাণ্ডবপক্ষের সকলেরই 

অজানা ছিল । অভিমনয্য মত্যুভয় ত্যাগ করে চগ্কব্যহের ভেতরে 

প্রবেশ করে। কিন্তু সোদন বৃযহের দ্বাররক্ষাকারী সিম্ধ্রাজ 

জয়দ্রথকে আতগ্রম করে আর কোনও পাণ্ডবই ব্যহের মধ্যে প্রবেশ 

করতে পারে নি। ছয় মহারথ নৃশংসভাবে বধ করে আভমনহ্যকে। 

মৃত্যুর পূবে আঁভমন্যু যে রণ করোছল তা সর্ধকালের 

স্মরণীয় রণ। 

পুনরায় নীরবতা ঘনাল। পরে শোক কছুটা শান্ত হলে কৃষঃ 

যুদ্ধের আনুপর্বক ঘটনা ব্যস্ত করলেন। হাস্তনাপুরে তাঁর 

দৌত্যের অসফলতা, ধূৃতরান্ট্রের দ্বিধাগ্রস্ততা, ভীম্মের শরশব্যা-_ 

মৃত্যু, দুষেধিনের মত্যু, য্াঁধান্ঠরের রাজ্যাভিষেক-_-সকল কথাই 

[তান প্রকাশ করলেন । পারশেষে কৃতবমাঁ, অ*্বর্থামা এবং কপাচা 

কর্তৃক নৈশ হত্যাকাণ্ডের কথাও ব্যস্ত করলেন । 

লাঁজ্জত কৃতবর্মা বলল, সেনাপাঁত অশ্বথামার আদেশ মান্য 

করতে আমরা বাধ্য ছিলাম । আমরা শাবরদ্বারে ছিলাম । 'নাদ্ুত 
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মান্ষকে আমরা হত্যা কর নি। 
দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে কৃষ্ণ বললেন, হণ্যা, তোমাদের আর কা 

অপরাধ ? তবে সত্য হচ্ছে, হনভাবে নিহত হল পাণ্টাল আর 

মতস্যের বীরেরা, দ্রৌপদীর পণ পু্তও। পাপী অশ্বর্থামা আজ 

জনসমাজে মূখ প্রদর্শন করতে অপারগ হয়ে বনবাসী। তবে 

সুখের বিষয় হচ্ছে, কিছ ধার্মিকের মতত্যু ঘটলেও- অধার্মিকেরা 

[নিশ্চহ। ভারতভূমি এখন শান্তির রাজ্য । পাণ্ডব-আঁধকারের 

বাইরে যারা এখনও অবস্থান করছে -আসন্ন অ*্বমেধ যজ্ঞের কল্যাণে 

তারাও পাশ্ডবশীন্তর অধীনে আসবে । ভারতভাঁম হয়ে উঠবে 

সুখী- সমদ্ধ। এক ধর্মসত্রে গাঁথা হয়ে বাবে সারা দেশ। 

কুরুক্ষেত্রের যাদ্ধবর্ণনা সকলকে ম্রিয়মান করে 'দিয়োছল । 

অগত্যা কৃষ্ণ সকলের অনুমাতি নিয়ে সভাগৃহ ত্যাগ করে প্রাসাদ 

আঁভমূখে চললেন । 

আভমনত্যর মত্যুসংবাদ প্রাসাদে এসে পেশছেছিল ৷ বৃষ্ণ যখন 

প্রবেশ করলেন তখন কান্নার কলরোল আছন্ন করে রেখোঁছল 

প্রাসাদ । কৃষ্ণকে দর্শনে শোকাঁবহবলতা সংযত করে কৃষ্ণপত্রীরা 

অশ্রুসজল মূখে এগিয়ে এসে কৃষ্ণকে ঘিরে দাঁডাল। এই প্রাসাদেই 

দীঘ" তয়োদশ বর! ধরে বার্ধত হয়োছল সুভদ্রানন্দন- প্রাসাদের 

নয়নমাঁণ আভমনন্য । হঠাৎই কৃষ্ণের মনে হল, হায় ! তিনি কেন 

আঁভমনহযকে সমস্ত শিক্ষার সঙ্গে চশ্বব্যহে প্রবেশ ও নর্গমনের 

উপায়ও শিক্ষা দেনান ! কী ভীষণ কঠোর এই ক্ষত্িয়বৃত্তি। 

সামান্য বালককেও ক্ষমা করে না। 

কৃষ্ণকে স্তব্ধভাবে দ্রাঁড়য়ে থাকতে দেখে রুকি্যণী বলল, হে 

নাথ! কক্ষে চলুন । 'বিশ্রাম করবেন । 

যন্মচালিতের মতো কৃষ্ণ রুকিমণীকে অন:সরণ করলেন । 

পশ্চাতে অনুগামী হল তাঁর অন্যান্য পত্রীরা । 
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কৃষ্ণ আভমনন্য-বৃত্তান্ত ত্যাগ করে অন্যদকে মনোসংযোগ করার 

চেষ্টা করলেন । ভাবলেন, আভমনযবহনে একা উত্তরা বৈধব্য- 

যাতনা ভোগ করছে । আর তাঁর 'িবহনে বৈধব্যযাতনা ভোগ করবে 

আটাঁট নার । রুকিন্্ণী, সত্যভামা, জাম্ববতী, শৈব্যা, কালন্দী, 

মন্রবিন্দা, মাদ্রুশ, জলহাসিনী লক্ষণা । 

সদূর কোন অতাঁতে তান এদের গ্রহণ করেছিলেন । তখন 

তাঁর যৌবন । কিন্তু প্রেম-প্রীতিভালবাসা কি জীঁড়ত ছিল কোনও 

1ববাহের সঙ্গে? বোশরভাগ বিবাহই ছিল রাজনোতিক। ক্ষত্রিয় 

জীবনে ঘা অহরহ ঘটে থাকে । তাঁর এক এক করে স্মরণ হতে 

থাকল এক একটি ঘটনা ! 

কৃষ্ণ দম্টিপাত করলেন ভীঙ্মক-দুরীহতা রাকমণপর 'দিকে। 

এই নারীই ছিল তাঁর প্রাতি সমর্পিত প্রাণ। 

কৃষ্ণের স্মতিপটে উাদত হল সেই সব দিনের ঘটনা । কুশ্ডিনা- 

পুরীতে আয়োজিত হয়েছে রুঁকমণীর স্মরণসভা । আমানত 

হয়েছেন ভারতভূমির নানান রাজন্যেরা। এসেছেন মগধাধিপাত 

জরাসন্ধ, চোঁদরাজ শিশুপাল, বিদরথ, শাজ্ব প্রমহখ মহাশান্তধরেরা | 
ভীঙ্মক-পুত্র মহাবীর রুকন স্বয়ং িবাঁচন করেছে শিশুপালকে 

তার ভাগ্রপাত 'হসাবে । রাজা ভণত্মকও পনর-ভয়ে আঁস্র । 

তাঁর মতামতের কোনও মূল্য নেই । 
কৃষ্দেষীদের সমাবেশে স্বভাবতই যাদবদের নিমন্্ণ হয় নি। 

বাদবেরা এ বিষয় নিয়ে চীম্ততও হয়নি কিছু । শন্র তাদের 

[নিমন্রণ করবে না, এটাই তো স্বাভাবিক । রাজা ভীঁব্মকের ইচ্ছা- 

আনচ্ছা এখানে অর্থহণীন। পনের ইচ্ছাই- ইচ্ছা । এমন কি 
রুকিরণশর বন্তব্যও কেউ গ্রাহ্য করে নি। 

[কিন্তু দ্বারকায় হঠাৎ গোলযোগ বাধল ভীঙ্মক-পুরোহিত 

শতানন্দের আবভর্বে। শতানন্দ গোপনে একাঁটি নিবেদন পন্ন 
[নিয়ে এসেছেন কৃষ্ণের কাছে। পন্রটি লিখেছে ভীম্মক-কন্যা 

১৬৯ 



রুকিসণী। 

আতি সাধারণ নিবেদন পন্র। 

হে আধ? 

আমি দীর্ঘকাল স্বামী হিসাবে আপনাকেই মনে 
মনে নিবচিন করে এসেছি । আজ আমাকে দ্বিচারণশ হতে বাধ্য 
করা হচ্ছে। আম শিশুপালের কণ্ঠে মাল্যদান করব না। 
আপনি যাঁদ আমার ধম'রক্ষার ব্যবস্থা না করেন তবে আম 
আত্মঘাতী হব। 

প্রণতা, 

আপনারই রুকিনণ'ী । 

পত্র পাঠ করে কৃষ্ণ রোমাগ্চিত এবং 'িংকর্তব্যবিমূঢুও বটে। 

কেমন করে তান রক্ষা করবেন রুকিমণীকে- রুকরণণীর ধর্মকে £ 

[তান যে নিমীন্মতই নন। কিছঃক্ষণ নিঃশব্দে বসে থাকার পর 

তিনি পন্র হাতে রাজসভাগ্হের দিকে ধাবিত হলেন । 
কৃষ্ণকে হঠাৎ বিহহল ভাবে সভায় প্রবেশ করতে দেখে মহারাজ 

উগ্রসেন থেকে শর করে সকলে 'বাস্মিত হলেন। 

_-কী সংবাদ কৃষ্ণ? 
কৃষ্ণ [নিঃশব্দে রুকিন্ণশীর পন্রখানি অগ্রজ বলরামের হাতে 'দিয়ে 

1দলেন, তখন সধকোচের কোনও সময় নেই । 
বলরাম পন্র পাঠ করে গর্জন করে উঠলেন- মহারাজ ভণজ্মক 

অপমান করেছেন যাদবদের ॥ কৃষ্ণ-পত্বীকে বলপূর্বক শিশুপালের 

হস্তে দান করার জন্যে মহারাজ ভখম্মক বদ্ধপরিকর । কৃষ্ণ হরণ 
করূক রুকিমণীকে । অসুরবিবাহ ধম্মসম্মত | কৃষ্ণ উদ্জ্বল করুক 

যাদব-মৃখ। প্রতিশোধ নিক দ্বারকার অপমানের । 

সমস্ত ঘটনা জ্ঞাত হওয়ার পর এক বাক্যে বলরামকে সমর্থন 

জানালেন মহারাজ উগ্নসেন, বসৃদেব, অক্লুর প্রভৃতি যাদব নায়কেরা । 

তাঁদের উৎসাহত করল সাত্যঠক, কৃতবর্মা, গদ, সারণ প্রভৃতি 
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বীরেরা । পাঁরকল্পনা প্রস্তুত হল। আনন্দিত শতানন্দ গোপন 

বাতাঁ বহন করে প্রত্যাবত'ন করলেন কুণ্ডীনাপুরীতে । 

ববাহের দিনে রুকিমণণ কাঁম্পত হদয়ে এসেছে দেবঈমান্দরে 

প্রথামত পূজা দিতে । পথের উভয় পাম্বে বিদেশাগত রাজন্যের 

দল, সৈন্যবাহিনী। হঠাৎ উপাক্ছিত হলেন কু ও বলরাম প্থক 

রথে। অদূরে অপেক্ষমান যাদবসেনা । 

মহারাজ ভাঁম্মক লঈ্জত হয়ে বলরামকে তাঁর অসহায়ত্বের 

কথা জানালেন । কৃষ্ণ, বলরাম ও যাদবদের উপাচ্ছিতিতে রাজন্যদের 

মধ্যে গুঞ্জন উঠল । কৃষ্ণের চক্ষ; দৃঢুনিবদ্ধ দেবমন্দিরের দ্বারে । 

দেবণকে প্রার্থনা জানাতে জানাতে রুকিমণণ মন্দিরের বাইরে 

পদক্ষেপ করল । কৃষ্ণ এবং রুকিমণশর চার চক্ষুর মিলন ঘটল। 

সকলের অসাবধানতার সুযোগে কৃষ্ণের রথ এগিয়ে গেল । তারপর 

শ্যেন-পক্ষীর মতো কৃষ্ণ তাঁর দঢ় বাহুর সাহায্যে রুকি্ণশীকে রথে 

তুলে নিলেন । ক্ষাণকের বিমঢুতা । তা অপসত হওয়ার আগেই 

চতুরাম্ববাহিত গরদড়ধ্জ রথ দারুকের নিপৃণতায় বহু দূরে 

অগ্রসর হয়ে গেছে । তাকে অনুসরণ করেছে বলরাম এবং যাদ্বব- 

সেনারা । 

জরাসন্ধ প্রমুখদের আগমন লক্ষ্য করে যাদববাহনী 

বলরামের নেতৃত্বে যৃদ্ধার্থে পশ্চাদমুখী। শরজালে আচ্ছন্ন হল্ 

আকাশ । একসময় শরুযরা সকলে পলায়ন করতে বাধ্য হল-_ 

যাদব-দুরধ'তার জন্যে 

কৃষ্ণ পঃনরায় যাত্রা শুর? করোছিলেন । হণাৎ রুকম়ণী বলল, 

নাথ। আমার ভ্রাতা রুঁকমর আগমনের পূবেহইি আমাদের 

পলায়ন করা উচিত হবে। 

কৃষ্ণের অহধবোধ আঘাতপ্রাপ্ত হল। তিনি বললেন, পলায়ন 
শৃগালের ভয়ে ভীত হয়ে সিংহ পলায়ন করবে? না প্রিয়ে, 

তোমার প্রিয়তমের বাহুবল দর্শন করা উচিত। কৃষ্ণ পলায়ন করে 
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'না। কৃষ্ণ যাদবসিংহ | 
অচিরেই বিশাল বাহনগ নিয়ে রুকিম এসে উপাস্থিত হল এবং 

কৃষ্ণকে অকথ্য ভ্সনা করে বলল, আমার ভগ্নণকে প্রত্যর্পণ কর। 
নচেৎ মৃত্যু বরণ কর, যাদবকুল-কলগক । 

বলরাম প্রমুখেরা অগ্রসর হচ্ছিলেন । কৃষ্ণ তাদের বাধা দিয়ে 

একক যুদ্ধে অবতাঁণ' হলেন এবং অচিরেই রুৃক্িকে রথহণীন, 
অস্রহখন, পর্ধৃদস্ত করে সংহারে উদ্যত হলেন । 

রুঁকমণী বাধা দিয়েছিল কৃষধকে। বলেছিল, ভ্রাতৃহত্যার 
কলঙ্কে আমি কলাঁঙকত হতে চাই না। ক্ষমা কর রুঁকরকে । 

কৃষ্ণ ক্ষমা করোছলেন। কিন্তু আপন প্রাতিজ্ঞাপাশে বদ্ধ হয়ে 

রুকিন্ন আর কুণ্ডীনাপুরীতে প্রত্যাবর্তন করতে পারে ন। সে 

প্রতিজ্ঞা করেছিল, রুকিন্রণীকে উদ্ধার করে প্রত্যাবর্তন করতে 

সক্ষম না হলে_ জীবনে কুণ্ডীনাপুরীতে আর প্রবেশ করবে 

না। অগত্যা রুকন সেই রণক্ষেত্রেই নগর নিমা্ণ কারয়ে বসবাস 

করা শুর করেছিল । অদৃচ্টের পারহাস ! কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধে 

এক অক্ষোৌঁহিণ সৈন্য সমেত রুঁকিম এসোঁছল যোগদান করতে । 

কিন্তু কোনও পক্ষই তাকে গ্রহণ করে নি। ব্যর্থ হয়ে রে 

গিয়েছিল রকি । 

কৃষ্ণকে নীরব- চিন্তাকুল লক্ষ্য করে সত্যভামা এবং জাম্ববতাী 

পদসেবা করতে করতে প্রশ্ন করল, কা চিন্তা করছেন নাথ ? 

কৃষ্ণ হাসলেন, না-_-এমান । তাঁর স্মৃতিপথে উজ্জ্বল হয়ে 

উঠল সাম্তক মাঁণর ঘটনা ৷ 

দৃভগা সতাজত ! তিনি কৃষ্ণকে তাঁর উজ্জ্বল এবং মহামল্য- 

বান মাঁণ সামন্তক প্রদর্শন করোছলেন । কৃষ্ণ স্বভাবতই "স্থর 
করোছিলেন যে ওই মাঁণ মহারাজ উগ্রসেনের ধারণের যোগ্য । 
সামান্য সন্রাজতের কাছে থাকা উচিত নয়। কৃষ্ণের মন্তব্য 

'সন্লাজত জ্ঞাত হওয়ায় তান মাঁণ হারাবার ভয়ে ভীত হয়ে 
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উঠলেন । মাঁণর নিরাপত্তার জন্যে তিনি তা ভ্রাতা প্রসেনকে দিলেন । 
হতভাগ্য প্রসেন একাদিন ওই মণি ধারণ করে মৃয়ায় গমন করল 
এবং এক সিংহ কর্তৃক নিহত হল। 

সন্রাজত ঘোষণা করল, কৃষ্ণ প্রসেনকে নিহত করে ওই মাঁণ 

অপহরণ করেছে । ক্ষুব্ধ কলাঁঙ্কত কৃষ্ণ চিন্তা করলেন যে, প্রসেন 

হত্যারহস্য এবং মাঁণাট উদ্ধার না করলে তাঁর কলঙ্কের অপনোদন 

হবে না। অগত্যা তান সন্ধান করে প্রসেনের মৃতদেহ আবিচ্কার 
করলেন । দেখলেন যে একটি সিংহের পদচিহ্ন রয়েছে সেখানে । 

অনুমান করতে তাঁর দেরী হল না যে সিংহটিই বধ করেছে 

প্রসেনকে ৷ অতঃপর তিনি [সিংহের পদচিহ অনুসরণ করে অগ্রসর হলে 

এক স্থানে মৃত সিংহটিকৈ আবিষ্কার করলেন এবং মত সিংহের 

আশেপাশে একাট মানুষের পদাঁচহও লক্ষ্য করলেন। সহজেই 
[তান অনুমান করলেন যে মানুষাঁটি ওই সংহাটিকে হত্যা করেছে__ 

নিশ্চয়ই মণিটির জন্যে। এরপর [তিনি সেই পদচিহ অনুসরণ করে 
জাম্ববানের গুহার কাছে গিয়ে উপাস্থুত হলেন এবং জাম্ববানের 

সন্তানদের ধান্রীর হস্তে সেই মাঁণাটি আঁবন্কার করলেন । 

অতঃপর জাম্ববানের সঙ্গে তার সংঘর্ষ শুরু হল । পরাজিত 

জাম্ববান মাঁণসমেত তার স:ন্দরী কন্যা জাম্ববতীকে দান করলেন 

কৃষধকে । কৃষ্ণ প্রত্যাবত্ন করলেন দ্বারকায় । সন্রাজতকে মাঁণি 

প্রত্যপ'ণ করে সমস্ত ঘটনা আনপূর্িক বর্ণনা করলেন। তখন 

লাঁঞ্জত সন্তরাজিত মাঁণাট কৃষ্ণকে উপহার 'দলেন এবং সংন্দরী কন্যা 

সত্যভামাকে গ্রহণ করার জন্যে অনরোধ জানালেন ! কৃষ্ণ সেই 

অনুরোধ রক্ষা করলেন । 

আজ কৃষ্ণ ভাবলেন কোন সব সুদূর অতাঁতের কথা এ-সব। 

পরগৃহবাসী এইসব নারণরা তাঁরই জীবনের অঙ্গীভূত। 
প্রয়তম নারীদের সেবায় শ্রমে কৃষের চক্ষু আচ্ছন্ন হয়ে আসাছল 

সুখাবেশে । তিন একসময় 'নাদ্ুত হয়ে পড়লেন । 
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কৃষ্ণ কিছুদিন নিরবচ্ছিত্ন ভাবে ব্যতাঁত করলেন দ্বারকায়। 

্বারকা এখন বাঁহঃশব্যর আঙ্লমণের ভয় থেকে মস্ত । সারা ভারত- 
ভূমিতে বিরাজমান শান্তি । অ*বমেধ যজ্ঞের ধন আহরণে নিক্ষান্ত 
হয়েছে অর্জন । অশ্ব আহরণে- ভীম | 

দ্বারকার জীবনেও এক শূন্যতা । এক অক্ষোৌহিণশ সেনা নিহত 

হয়েছে । তাদের পাঁরবারের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করতে হয়েছে 

যাদবসঙ্ঘকে । 

ইত্যবসরে সংবাদ এল অশ্বমেধ বজ্ঞের জন্যে হষ্ডিনা প্রস্তৃত। 

মরুত্ত রাজার ধন সংগৃহীত হয়েছে । যুবনাশ্বপুর থেকে ভীম 
সংগ্রহ করে এনেছে অশ্ব । হস্তিনাপুরে আবার কমাণ্চল্য, উৎসব- 

চাণ্চল্য। 
মহাবলী ভশমসেনই আগমন করেছে দ্বারকায়। যাধাঙ্ঠর 

ভশমকেই আদেশ করেছেন যাদবদের নিমন্তুণ করে কৃষককে নিয়ে 

হ'স্তনায় প্রত্যাবতন করতে । 

আনান্দত কৃষ্ণ প্রভাতে রাজসভায় গমন করে ভীমের আগমনের 

উদ্দেশ্য ব্যন্ত করলেন । মহারাজ উগ্রসেন, পিতা বসুদেব, অন্তর, 

এবং বলরামের সম্মুখে উপাঁস্থত হল গদ, শাঙ্ব, সারণ প্রভৃতি 

বগরেরা । কৃষ্ণ অনমাত প্রার্থনা করলেন যজ্ঞ দর্শন করার জন্যে 

এবং অনুমতি লাভ করলেন । 

এবার কৃষ্ণ গমন করলেন সস্লীক। তাঁর অনুগামী হল 

যাদবেরা । পানর প্রদয্ম্ন, সাত্যাক, কৃতবর্মী প্রতাীত বীরেরা। 

দীঘ' পথ আঁতন্রম করে কৃষ্ণ উপাস্থিত হলেন হাস্তনার দ্বার- 

প্রান্তে। কৃষ্ণের আগমনবাত শ্রবণ করে বূধিষ্ঠির, অর্জন, নকুল, 

সহদেব, িদুর এবং যুবনাশ্ব অগ্রসর হলেন কৃষ্ণ এবং অন্যান্য 
যাদবদের অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করার জন্যে । 

পদররজে যুধাচ্চরকে আগমন করতে লক্ষ্য করে কৃষ্ণ রথ থেকে 

অবতরণ করে য্বাধান্ঠরকে প্রণাম করলেন । যাঁধান্ঠ2র আলিঙ্গন 
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করলেন কৃষ্ণকে। অতঃপর যথাবিহিত দকলকে নমস্কার এবং 
আলঙ্গন করে সদলবলে অগ্রসর হলেন রাজসভাগহের উদ্দেশ্যে । 

ব্যাসদেব অপেক্ষা করাছলেন সভাগৃহে । কৃষ্ষকে দর্শন করে 
প্রীতি সম্ভাষণ 'বানময় করে তান যৃঁধাষ্ঠরকে বললেন, হে 
মহারাজ ! কৃষ্ণ উপাচ্থছত হয়েছেন । সুতরাং আর দুশ্চিন্তার 

কোনও কারণ নেই । যজ্ঞের আয়োজন সম্পূর্ণ কর । শুভ কার্ষে 

অনেক বাধা । কৃষ্ণের প্রভাবে তুমি সব সঙ্কট থেকে মান্ত পাবে 

-এতে কোনও সন্দেহ নেই । 

যৃধান্ঞর তখন অর্জুনকে যজ্ঞের আয়োজন সম্পূর্ণ করার 

আজ্ঞা দিলেন । অঞজন কৃষ্ণের সম্মাতিতে আগত যদুগণের হস্তে 
“যজ্ঞ রচনার ভার সমর্পণ করলেন । 

অশ্বযমধ যত 

শুভ কার্ষে সত্যই বাধা আসে সতত । দৈত্যরাজ শাল্বের ভ্রাতা 

ন্রাতৃহত্যার প্রাতশোধ গ্রহণের জন্যে সসৈন্যে দ্বারকায় গমন 

করেছিল। কিন্তু কৃষ্ণ অনুপস্থিত থাকায় সে কৃষ্ণের সন্ধানে 

হৃস্তিনায় এসে উপস্থিত হয়ে হস্তিনা বেষ্টন করল এবং কৃষ্ণকে 

সংগ্রামে আহ্বান করল । 

কৃষের অপমান--পাপ্ডবদের অপমান । তাই ভশম, অর্জুন, 

নকুল ও সহদেব যুদ্ধসাজে সাঁঞ্জত হয়ে অনঃশাজ্বকে দণ্ড দেবার 
জন্য যুদ্ধধাা করল । 

কিন্তু প্রবল যুদ্ধের পরও তারা কেউ অনশাজ্বকে পরাজিত 

করতে পারল না। শেষপর্যস্ত সাত্যকি, কৃতবমাঁ, গদ, প্রদ্যন 

প্রভৃতি মহাবাীরেরাও যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হল । কিন্তু পরাজিত হল 
অনুশাজ্বের হস্তে । অবশেষে কর্ণপপুত্র বৃষকেতুর হস্তে 

অনুশান্বের পরাজয় ঘটল । বন্দী অনুশাজ্বকে যুধিষ্ঠির এবং 
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কৃষ্ণের সম্মৃখে উপা্ছিত করা হল ।' 

অনুশাজ্বের কৃষ্ণ্বেষ কৃষ্ণভান্তরই আর একটি রূপ ছিল। 
কৃষ্ণকে সে প্রণাম করে শরণ ভিক্ষা করল। 

যৃধিচ্চর তাকে ক্ষমা করলেন এবং কৃষেের উপদেশে যজ্ঞাশ্বের 

রক্ষাথে" অর্জুনের সহযোগী হিসাবে ঘৃবনা্ব এবং অনুশাল্বকেও 

প্রেরণ করার 'সদ্ধান্ত নিলেন । 

[কিন্ত যেহেতু বজ্ঞা*্ব একটি মূল্যবান সম্পদ, অম্বের নিরাপদ 

প্রত্যাবত'নের ওপর 'নভ'র করছে অম্বমেধ যজ্জকারী রাজার মান- 

মযদা_-তাই শেষপর্যন্ত কৃষের পরামর্শে প্রদান গদ, শাজব, 

সারণ, কর্ণপূত্র বৃষকেতু, ঘটোৎকচপনত্র মেঘবাহনও অজনের 

অনুগামী হল। 
অজন্র যুদ্ধীবগ্রহের পর অর্জন যজ্ঞাম্ব নিয়ে হাস্তনায় 

প্রত্যাবর্তন করল। সঙ্গে এলেন পরাজিত মাঁণপররাজ বন্রুবাহ, 

নিল্ধবজ, চন্দ্ুহংস, শাখধ্বজ, মণিভদ্রু । সকলের উদ্দেশ্য এক-- 

কৃষ্দশন । 

মুনি-ধাষ এবং ভীচ্মের প্রচারে কৃষ্ণ এখন দেবত্বে উন্নীত হয়ে 

গেছেন। দেবসুলভ সমস্ত গুণই কৃষে বর মান । 

মহা উৎসবের মধ্যে অ*বমেধ যজ্ঞ সমাপ্ত হল । আহত আঁতাঁথগণ 

একে একে বিদায় গ্রহণ করলেন । শূন্য হয়ে গেল হাস্তনাপুর ৷ 

সকলে প্রত্যাবর্তন করলেও কৃষ্ণ ধর্মরাজের নিকট বিদায় 

প্রার্থনা করতে পারাছিলেন না। শেষপধন্ত ভীমের মাধ্যমে তান 

দ্বারকায় প্রত্যাবর্তন করার জন্যে যুধাজ্ঞরের অনমাত প্রার্থনা 

করলেন। 

কৃষেরর প্রত্যাবত'নের প্রশ্বটি যুধিষ্ঠির সযত্কে এড়িয়ে চলাছিলেন । 
কিন্তু সৌঁদন আর উপেক্ষা করতে পারলেন না। তব; তান 
বললেন, হে কৃষ্ণ! তুমি বিনা হস্তিনাপুর নিরানন্দময় । এই. 

বিষাদময় দেশে তোমায় ছাড়া কেমন করে জাঁবন ধারণ করব ? 

৯৭৬ 



অধ্বমেধ যক্জ হয়তো য্বীধান্চরের সর্বপাপ স্খলন করেছিল। 

কন্তু তাঁর সেই মানসিক বিষধরতা দূর করতে পারেন । 

কৃষ্ণ উপলাব্ধ করতে পারাঁছলেন ঘাঁধাচ্চঠরের মর্মযাতনা । 

তবু 1তাঁন নিরুপায় । আত 'বনীত স্বরে বললেন, হে ধর্মরাজ! 

আম আপনার মানাসক অবসাদ সম্পরকে সচেতন | হাস্তিনাপর 

আমার দ্বিতীয় বাসভূমি এতে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু 
দ্বারকার আঁধবাসণদের প্রাতও তো আমার কিছু কর্তব্য রয়েছে। 

তা আমায় পালন করতে দন। আমি তো পাণ্ডবদেরই অংশ। 

যখনই স্মরণ করবেন, তখনই উপাস্থিত হব । 
ভীম বলল, হে ধর্মরাজ! অনুমতি দান করূন। 

অগত্যা অশ্রুজলে পূণ“ হয়ে য্াধাচ্চর কৃষ্ণকে দ্বারকা ত্যাগের 
অনুমতি দান করলেন । 

আবার সেই একই বিষপ্রতাময় 'বদায় দৃশ্য! যাঁধান্তর বা 

পাণ্ডবেরা এবার কিন্তু স্বপ্ও চিন্তা করতে পারেন নি যে কৃষের 

সঙ্গে তাঁদের এই শেষ সাক্ষাৎ। এই জীবনে তাঁদের সঙ্গে কৃষের 

আর দর্শন হবে না। কৃষও কি জানতেন? তিনিও সম্ভবত এ 
সম্বন্ধে কোনও চিন্তা করেন নি। 

কঝ্ের তাথ যা 

নদীর ম্রোতের মতো সময় বাহিত হয়। কুরুক্ষে্রের ধর্মযুদ্ধ 

এখন বচ্ঞদশ বষের অতীত ঘটনা । ভয়ঙ্কর লোকক্ষয়শ যৃদ্ধের 

স্মাতি এখন মালন হয়ে এসেছে । যাঁধাষ্ঠরের নেতৃত্বে ভারতভূমিতে 
এখন ক্রমবর্ধমান সমদ্ধি, শাস্ত। দ্বারকায়ও তাই । দ্বারকার 

বাইরে কমণচাণ্চল্য থাকলেও দ্বারকায় কোনও কর্মচাণ্চল্য ছিল না। 
এখন দ্বারকা ঝাহিঃশন্রুর আশ্রমণের ভয়মূস্ত। দেশে অখণ্ড শাস্তি 
আর সমৃদ্ধি। য্দ্ধাবিগ্রহ নেই শুধু শাম্ত। শুধু দিন যাপনের 
গ্রানি-- কষ্টকর । 
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কৃ আর হস্তিনাপ্রে গমন করেন নি । হস্তিনাপ্রও কৃষ্ণকে 

আর আহ্বান করে নি। প্রয়োজন নিঃশেষ 1 শুধু বার্তাবহ এবং 

দূতমূখে সম্বম্ধ-সম্পর্ক-সখ্যতা বজায় রয়েছে । রয়েছে কুশলাদির 
[বাঁনিময় । 

এরই মধ্যে হস্তিনাপুরের দু. এসে উপস্থিত হল দুঃসংবাদ 

বহন করে । মহারাজ ধৃতরাম্দ্র জীবন সম্পর্কে বীতস্পৃহ হয়ে 

বনগমন করেছেন । অনুগামী হয়েছেন সাধৰা স্ব গান্ধারণ, কুন্তী 

এবং 'বিদুর ৷ 

ধৃতরাম্ট্, গাম্ধারী এবং বদরের বনগমনে যত না আশ্চর্যবোধ 
করলেন কৃষ-_তার চেয়ে আঁধক আশ্চর্য বোধ করলেন 'পিতৃচ্বসা 

কুন্তীর বনগমনে ॥ তিনি সারা জীবনই প্রায় পরান্নে প্রতিপালিত। 

আজ যখন তাঁর কৃত? পূত্রেরা ভারতভূমির অসংবাঁদত নায়কের পদে 

প্রাতিষ্ঠিত--সেই সৃখভোগের দিনে কেন তাঁর অরণ্যগমন | 

অনুভবী কৃষ্ণ শেষপর্যস্ত অনুভব করতে পারলেন পিতৃঙ্বসা কুস্তীর 

হদয়জবালা--পূত্র কর্ণকে হারাবার বেদনা ! পাঁরতাপ। 

কৃষ্ণ অসুখী হলেন ধর্মরাজের মানসিক অবস্থার পারবর্তন না 
হওয়াতে । তিনি জানেন, ধর্মরাজ মানাঁসকভাবে ভীষণ নিঃসঙ্গ । 

তাই কৃষ্ণ হস্তিনায় উপাস্হত হলে তান আনান্দত হয়ে ওঠেন । 
ধর্মরাজ _পাণ্ডব তথা দ্রৌপদীর ভালোবাসা, হস্তিনাপুর- 

বাসীদের প্রীতি মুখ্ধ করে কৃষ্কে। ধর্মরাজের জন্যে তান ব্যথা 

অনুভব করেন ঠিক ; কিন্তু ব্যথা বা বন্ধ্রণা--যে ধার নিজস্ব বোধ । 

এর ভোগ নিজেকেই করতে হয় । 

ভারতভূমির ধর্মরাজ্য স্থাপনের ব্যাপারটি নিয়েও কৃষ্ণ মনে 

মনে আলোচনা করেন । অধার্মিক - অশুভ শান্তগুলিকে নিশ্চিহ্ন 
করার প্রয়োজন ছিল। কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধে তাই-ই ঘটেছে। 
জগাতিয্দ্ধ না হলেও ধর্ম রাজ্য প্রাতিষ্ঠিত হত বা তান করাতেন। 
হয়তো অন্য পথে! দুব্দাদ্ধ দুষেধিন কামনা করেছিল এরকম 
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পরিণাঁতর-তাই ওই পথেই এসেছে শান্তি। শুভবীদ্ধি হলে 
পাণ্ডব-কৌরবের মিলিত শান্ত প্রতিষ্ঠা করত সেই ধর্মরাজ্য। এ 

নয়ে কৃষ্ণ আর অপেক্ষা করতেন না। পারাচ্ছীতিই ঘটনার নিয়ামক । 

সবই এীতহাসক সম্বন্ধযুত্ত। যাদবশান্তর অবক্ষয় চলছে সে 

সম্বন্ধে তিনিও 'চীন্তত। তবু যতদূর সম্ভব সেই অবক্ষয় রোধের 
প্রচেন্টাও করে যাচ্ছেন । 

[তান জানেন যাদবসঙ্ঘের অন্যান্য কুলের অনেকেই তাঁর এবং 

অগ্রজ বলরামের ক্ষমতা সম্পকে ঈর্ধাপরায়ণ। মাদবকুলের 

নৈতিকতাও রাহযগ্রস্ত। কছ্বাদন পূবেই ভোজ এবং 

কুরবংশীয় কিছ যুবক বফ্কুলের প্রাধান্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ 

করোছিল। দাঁমত হয়োছল সে বিদ্রোহ । কিন্তু কৃষ্ণ জানেন যে, 

ঈর্যার আগুন সহজে নিরবাপিত হয় না। ধূুমায়িত আঁগুর মতোই 
তা অবস্থান করে সুযোগের অপেক্ষায় । তবু তিনি বা বলরাম 

যতাঁদন জীবত আছেন- সেরকম কোনো অমঙ্গল তিনি আশা 

করেন না। জাতির উত্থান ঘটে, পতনও ঘটে। যাদবকুলের 

উত্থান ঘটেছিল সময়ের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে । তার এীতহাসিক 

কর্তব্য শেষে একদিন সেই কুলের পতনশ ঘটবে । সংসারচক্রের 

এই নিয়ম । এর জন্যে কৃষ্ণ বিশেষ চাস্তত নন। 

যে জীবন চিরকাল কর্মব্যস্ত, চণ্টল-_এখন সেই জীবনের 

অচণুলতা কৃষ্ণকে নিতাপাীড়া দেয় । স্থবিরত্ব তাঁকে বন্রণা দেয় । কৃষ্ণ 
স্থর করেছিলেন যে, এবার দীর্ধাদনের জন্যে তাঁথভ্রমণে বার 

হবেন। আয়োজনও করাছলেন। কিন্তু আবার হশ্তিনার ভগ্ুদূত 

এসে উপাঁস্থত হল- দুঃসংবাদ । 

স্বর্গলাভ করেছেন মহাত্মা বিদুর । 
[বিদূরের মৃত্যুসংবাদে মৃহ্যমান হয়ে পড়লেন কৃষ্ণ । তীর্থ- 

যান্লার উদ্যোগ বাধাপ্রাপ্ত হল। সামায়কভাবে তান তীর্থষাত্া 

স্মগিত রাখলেন । 
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এরও কিছুদিন পরে হস্তিনাপুরের বাতবিহ আরও মর্মীস্তক 
সংবাদ বহন করে আনল । | 

মহাত্মা বিদঃরের মৃত্যুর পর ধূৃতরাষ্ট্র, গান্ধারধ, কুস্ত? এবং 

সঞ্জয় কুর:ক্ষেত্রের 1নকটবত+ রাজার্ধ শতষৃপের আশ্রম পরিত্যাগ 
করে গঙ্গাদ্ধারে গমন করেন এবং সেখানে ভীষণ তপস্যায় নিরত 
হন। তারপর একাঁদন ভয়ঙ্কর দাবানলে ইচ্ছাকৃতভাবে মহারাজ 
ধৃতরাম্ট্র, গান্ধারী এবং কুস্তী দেহত্যাগ করেন। সঞ্জয় তাঁদের 

আদেশে জীবন রক্ষা করে হিমালয় আভমুখে নিরাদ্দিষ্টের পথে 
গমন করেছে। 

সমগ্র দ্বারকা শোকে আচ্ছন্ন হল। কৃষ্ণ অনুভব করলেন, 
কৈশোর-_ যৌবনের বর্ণময় 'দিনগুলির যেন ক্লমবাসান ঘটছে । 

পাঁথবী ক্লুমশ বিবর্ণ হয়ে আসছে । যে মহামত্যুর সৃচনা হয়োছিল 
কুরঃক্ষেত্রের প্রান্তরে_তা এখন ক্লমপূর্ণ হতে চলেছে । আঁতিহাসিক 
নায়কগণ কর্মশেষে একে একে বিদায় গ্রহণ করা শুর করেছেন । 

কোথায় যেন অস্পষ্ট মৃত্যুর পদধবাঁন । 

্বারকা যেন ক্লান্তিময়। রৈবতক যেন আকর্ষণাবহীন। কৃ 
দার্ঘ দনের জন্যে তীর্থযান্রায় গমন করা স্থির করলেন। 

দ্বারকায় প্রবল আপীান্ত উঠল। 

রাজসভাগ্হে দণ্ডায়মান হয়ে কৃষ্ণ বললেন, আপনারা আমাকে 

ক্ষমা করুন । আ।ম ভীষণ ক্লান্ত। আমায় অনুমতি দান করুন । 
যাঁদ সম্ভব হয় তবে যাত্রাশেষে আম হস্তিনাপুরের পথে দ্বারকায় 

প্রত্যাবতন করব । দীর্ঘকাল হস্তিনাপূর অদর্শনেও আমি ব্যাকুল । 

মহারাজ উগ্রসেন অনুমতি দানে বাধ্য হলেন । তিনি উপলা্ধ 
করতে পারাছিলেন কৃষ্ণের হদয়ের যন্ধণা--৮%লতা । 

দ্বারকাবাসীকে বিষণ্ন করে তান সাঁত্যই একদন তাঁর গরুড়ধবজ 

রথে আরোহণ করে, দারুক কর্তৃক পরিচালিত হয়ে দীথ পথের 

আকুলত।য় দ্বারকা ত্যাগ করে গেলেন। 
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ষছ়নংশ ধ্বংস 

কৃফ-ব্তমানে দ্বারকার য্বজনতা কিছু পাঁরমাণে সংযত ছিল। 

কিন্তু বুষ্ণ তীর্ঘযাত্রায় গমন করলে কৃষ্ণভন্ত যাদবকুলপাঁতগণ 
কিছুটা বি-হল হয়ে পড়লেন । সেই সুযোগ গ্রহণ করল দ্বারকার 

যুবমানস ৷ তারা সবার অলক্ষ্যে ধীরে ধীরে অসংযমণ হয়ে উঠতে 

থাকল । হুষ্ণের বভনানণেই এই অনংযম শুরু হয়েছিল- কিন্তু তা 
গোপনে । এক অক্ষো হণ নারায়ণ সেনার পরিবারের অনেকেই 

ভন্রীহীনা হয়ে ব্যাভিচারৰ জীবনের প্রাত আকৃষ্ট হয়োছিল। 

প্রদ্ত অর্থে যাদব-যুবসমাজের করণীয় ছু না থাকার জন্যে 

শান্তি ও সম্দ্ধির সযোগে আরা ফমশ এই পথে অগ্রসর 

হতে শুরু করেছিল। স:রাসীন্ত, মাদকাসান্ত, -নারী-সংস্গ, 
নৈতিকভাহশীনতা ক্রমশই গ্রাস করেছিল যাদব সমাজকে ৷ পাঁর- 

শৈষে যাদব সঙ্ঘবের কর্তাব্যান্তরা যখন সচেতন হলেন- তখন যথেষ্ট 

1বলম্ব ঘটে গেছে । পা'রাস্হিতি খন যথেষ্টই জাঁটল হয়ে উতেছে-_ 

এমন অবস্হায় বিশবপরিক্লমার পথে দেবার্ধ নারদ এসে উপাস্হত 

হলেন দ্বারকায় । 

প্রবীণেরা নারদের উপদেশ প্রার্থনা করলে নারদ বললেন, 

দ্বারকায় শুভান:ষ্ঞান যজ্ঞ করা আশ কর্তব্য । 

মহারাজ উগ্রসেন প্রমমখেরা বললেন, কৃষ্ণের অবত মানে দ্বারকায় 

শৃভানুচ্ঠান যত ' এ যে শিবহীন যজ্ছের সমতল হবে, হে দেবাঁষ ! 

নারদ বললেন, তোমরা দিন 'নার্দষ্ট করে যজ্ঞের আয়োজন 

কর। আমি সমস্ত তার্থে কৃষ্ণের অনুপম্ধান করে তাঁকে সংবাদ 

প্রেরণ করাছ। 

[ মহাভারতের মুষল পর্বকে বাঁজ্কমচন্দ্র প্রমুখ অনেকেই প্রাক্িপ্ত 

বলেছেন । এই অধ্যায়ে. আঁতগ্রাকৃততা রয়েছে যথেষ্ট । তবে 
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যদুবংশ যে আত্ময্দ্ধে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়োছিল-_ তথ্যাট মোটামুটি 
স্বাঁকৃত! স্বীকৃত যে, দ্বারকা জলমগ্ৰ হয়েছিল। মহাপ্রস্থানের 
পথে পাণ্ডবেরা বখন দ্বারকায় উপাস্থিত হল তখন ওই বিশাল নগর 
তার সমস্ত বৈভব নিয়ে সাগরবক্ষে বিলীন হয়ে গেছে । গোয়ার 
ইন্ডিয়ান ইন্সাঁটটিউট অফ ওসানোগ্রাফির তরফ থেকে যে আঁভষান 
চালনা করা হয়েছিল-_-তাতে দাবা করা হয়েছে যে, সাগরতলে এক 

লুপ্ত নগরের ধ্বংসাবশেষ রয়েছে । সূতরাং আমরা স্বীকার করে 

নিতে পারি যে দ্বারকা ছিল এবং দ্বারকা মহাভারতের বণণনার 

মতোই সাগরজলে অবলপ্ত হয়েছিল । 
মহাভারতের যুদ্ধের পর যাাঁধা্ঠরকে হষ্জিনার সিংহাসনে প্রাতি- 

চ্ঠিত করে অম্বমেধ বজ্ঞ সাঙ্গ করার পর কৃষণেকে আর প্রয়োজন 'ছিল 

না পাণ্ডবদের ৷ কারণ তাঁর আরাধ্য কর্ম সম্পাদিত হয়েছিল । তাঁর 

অন্যান্য সমস্ত গুণের মধ্যে অধ্যাত্ম ভাবনাও যা কি না গীতা" 

হিসাবে পাঁরচিত, তাও স্বীকৃত হয়োছিল। কুরহক্ষেত্রের যুদ্ধের আগে 
থেকেই তিনি দেবত্ব পষণয়ে ডিন্নবীত এবং স্বীকৃত হয়ে পড়োছিলেন । 

দেবতা কী আমরা তা জান না। তবে নিঃসন্দেহে অনহমান করতে 

পার যে কৃষ্ণের মধ্যে এমন সব অসাধারণ শান্তর এবং গুণের 
সমাবেশ ঘটেছিল তা দেবোপম । কৃষ্ণ স্বয়ং দেবতা বা অলৌকিক 

শান্তির আধকারণ হলে তাঁকে তাঁর স্বপ্ন বাস্তবায়িত করার জন্যে এত 

মানবীয় পরিশ্রম করতে হত না। আমরা মানুষের মধ্যে 

আতমানবীয় গুণের সমাহার প্রত্যক্ষ করলেই তাকে দেবজ্ঞানে স্তুতি 

কাঁর। কৃষেের ক্ষেত্রেও সেইরকম ঘটে থাকবে বলেই আমাদের 
[বশ্বাস। 

মহাভারতে স্বীপর্বে আমরা দোখ যদৃবংশ ধ্বংস সম্পর্কে 

গান্ধারীর সঙ্গে কৃষধের কথোপকথন ৷ যাদবেরা যে নিজেরাই 
ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে একথা কৃ বিশ্বাস করতেন । কারণ কৃষ্ণ-বলরাম 

বত'মানে কোনও বাঁহংশন্য যে যাদববংশ ধ্বংসে সমর্থ হতে পারে 
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একথা কৃষ্ণ বিশ্বাস করতেন না। 

একটি জাতি কখন আত্মঘাতা হয়? যখন তাদের নোতিকতার, 
পতন ঘটে । ফলে আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি ষে, 

যাদবদের নৌতিকতার পতন ঘটেছিল । এই পতন কৃষও রক্ষা করতে 

পারেন নি। কাকতালীয়ভাবে য্স্ত হয়েছিল ওই অগুলের 
ভূতাত্তকগত পারবর্তন-_যার ফলে দ্বারকার সলিল সমাধ ঘটে । 

আম চারদিকের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে যদুবংশ ধ্বংস ও 

কৃষ্ণ-বলরামের মৃত্যু সম্পকে" একাটি কাহন? পাঁরবেশন করাছ । ] 

দেবার্ধ নারদের সঙ্গে কৃষের বদারকা আশ্রমে সাক্ষাৎ হল। 

কৃষণকে নারদ দ্বারকার বর্তমান পারাস্থতি ব্যস্ত করে শৃভানচ্ঠান 

যজ্জের কথা জানালেন । দেবর্ষির মুখে দ্বারকার অবন্থ্ার কথা 

শ্রবণ করে চিন্তান্বিত হয়ে উঠলেন কৃষ্ণ । দারুককে 'তাঁন বললেন, 

দারুক, এবার দ্বারকার় প্রত্যাবর্তন করব । পারাশ্থিতি গন্ভীর ! 
নারদ পৃবেই যাত্রা করেছিলেন । কৃষ্ণ অনেকাঁদন পর যান্রা 

শুরু করলেন । 

কৃষেের আগমনের সংবাদ দেবাঁধ নারদের মুখেই শ্রবণ করেছিল 

দ্বারকাবাসী। তাই পাণজন্যের ধবানি শ্রুত হতেই তারা তোরণ 
পথে কৃষ্ণকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্যে প্রস্তুত হল। 

সহাস্য অভ্যর্থনার মধ্য দিয়ে দারুক রথ এঁগয়ে নিয়ে চলল 

সঙ্ঘগৃহের 'দিকে। মহারাজ উগ্রসেন এবং অন্যান্য সভাপদেরা 

সাগ্রহে কৃষ্ণের আগমনের প্রতীক্ষা করছিলেন। আগামীকালই 
যজ্ঞারন্ত। আয়োজন প্রস্তুত। নিমান্মঘতি আতাঁথ অভ্যাগতেরা 

এবং মূনি-ধাষিরা সবাই উপাস্থিত হয়েছেন ইতিমধ্যেই । 
সঙ্ঘগ্হের অদূরে নির্মিত হয়েছে যজ্ঞমস্ডপ। তার কাছাকাছি 

সব সারে সারে কুটির- মৃনি-খাষদের আবাসস্থল হিসাবে । 

কৃ আভবাদন, প্রাঁতি সন্ভাষণের, পালা সম্মত করে বললেন ষে, 
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[তান যক্ঞস্থল এবং মহর্ষি কণ্ব, মহর্ষ বিশ্বামিত্র, দেবার্ নারদ 
প্রমূখদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তবেই প্রাসাদে বিশ্রামের জন্যে গমন 

করবেন । তাঁদের দর্শন করে না যাওয়াটা হবে অসৌজন্যমূলক । 

সকলে কৃষের কথার যৌন্তিকতা স্বীকার করলেন । অতঃপর 
এক বিশেষ শোভাযান্রা রাজসভাগৃহ থেকে নিষ্ষান্ত হয়ে যজ্ঞ 

মণ্ডপের দিকে অগ্রসর হল । 

যজ্ঞাগারে কমাঁরা যজ্দের আয়োজন সম্পূর্ণ করতে ব্যস্ত । 

সে-সব পর্যবেক্ষণ করে কৃষ্ণ মহর্ষিদের কুটিরের দিকে অগ্রসর 
হলেন । 

মহার্ধরা তাদের বিশাল কৃটিরের দাওয়ায় বসে আগামীকালের 

যজ্জের বিষয়েই কথা বলছিলেন । সদলবলে কৃষ্ণকে কুটির প্রাঙ্গণে 

প্রবেশ করতে দেখে তাঁরা সাদর অভ্যর্থনা জানালেন । 

মহর্ষিরা সহাস্যে বললেন, হে কৃষ্ণ! তুমিই দ্বারকার শুভ ॥ 
তাঁম উপাস্হত । এখন ধজ্ঞ তো কেবলমাত্র নাম রক্ষা করা । 

লাঁজ্জত কৃষ্ণ বললেন, তে নহর্ষিগণ, আ'ম যেহেতু আপনাদের 

প্রাঁতিভাজন--তাই আপনারা আমার প্রশংসা করছেন । আমি 

আপনাদের অনুগৃহীত এক সাধারণ মানবমান্ । 

মহার্ধরা বললেন, না কৃষ্ণ! তুমি সাধারণ নও । অসাধারণ । 

তুমিই আনন্দ । আনন্দই ব্রহ্মা । তোমার মধ্যেই ব্রন্গের প্রকাশ । 
তুমিই সেই সনাতন পুরষ। 

স্তাঁতবাদে কৃষ্ণ লঙ্জা অনুভব করাছলেন । একসময়ে বললেন, 
হে মহাষগণ ! আমায় গৃহগমনে অনমাতি করুন । 

মহার্ধযরা আন্তীরকভাবে বললেন, হ্যাঁ কৃষ্ণ ! তুম প্রাসাদে 
যাও, বিশ্রাম কর। আগামীকাল প্রভাতে যজ্জগারে আমাদের 

সাক্ষাৎ হবে । 

মহর্ষধিদের অনুমাতি লাভ করে কৃষ্ণ ফিরে চললেন নিজের 

প্রাসাদের দিকে । পথিমধ্যে অগ্রজ বলরামকে প্রশ্ন করলেন, হে 
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অগ্রজ, দ্বারকায় অবস্থার কি এতই অবনাঁত ঘটেছে যে শুভানচ্চান 
যজ্ঞের আয়োজন করতে হল ? 

বলরাম বললেন, হে কৃষ্ণ! তুমি এখন পথক্লান্ত। গৃহে যাও! 

বশ্রাম কর । যথাসময়ে আম পব ব্যস্ত করব । তব জেনে রাখ যে 

্বারকার অবস্থা পর্ষলোচনা করেই প্রবীণেরা যজ্ঞের স্বপক্ষে আভিমত 

ব্যস্ত করেছেন। আম প্রাতবাদ করি নি ঠিকই । তবে আম 

গব*বাস কার কিছু; বাস্তবসম্মত পন্হা গ্রহণ করা উচিত। যজ্জের 

দ্বারা দ্বারকায় শুভত্ব পুনঃ গ্রাভষ্ঠিত হবে না। 

কৃষ্ণ বিষপ্রতা বোধ করলেন । দীর্ঘকাল দ্বারকা থেকে অনংপাস্থিত 

থাকার জন্যে নিজেকেই অপরাধী বোধ করলেন । 

মধারান্রি পর্যন্ত পত্ৰীদের সঙ্গে কলহাস্যে_ আলাপচারিতায় বায় 

করে কৃষ্ণ নিদ্রামগ্ন হয়েছিলেন । ইচ্ছা ছিল সযেদিয়ের পূর্বে 

শয্যা ত্যাগ করে স্নানাদ সমাধা করে যজ্জস্থলে উপস্থিত হবেন । 

কারণ সকলে তাঁরই প্রতীক্ষায় থাকবেন । কিন্তু দী্ঘাদনের 

ক্লাম্তি তাঁকে আচ্ছ:। করে ফেলোছিল। প্রভাতে রাঁকমণী যখন 

তাঁকে বলল, নাথ, উঠুন । সূযেদিয় বহুকাল পুবেই হয়ে গেছে। 
আপনার জন্য আপনার মান্যবর অগ্রজ প্রতীক্ষা করছেন । 

সচাঁকত কৃষ্ণ সবেগে গান্রোখান করে লাঁঞ্জত স্বরে বললেন, হে 

প্রয়ে, আরও পূবে কেন আমার নিদ্রাভঙ্গ কর নি? তারপর 

মূস্ত জানালা পথে বাইরের আকাশের দিকে দ:ম্টিপাত করে বললেন, 
কই ? যজ্ঞধূম কোথায় 2 কোথায় সামমন্ত্র গান 2 দ্বারকা নীরব- 

নিশ্চুপ কেন, রাকসণণ ? যজ্ঞ কি শুরুতেই সমাপ্ত হয়ে গেছে? 
নাকি তাঁরা সকলে আমার জন্যে অপেক্ষা করে রয়েছেন। কি 

লঙ্জা ! ক লজ্জা! 

গম্ভীর স্বরে রাঁকমণী বলল, ব্যস্ত হবেন না নাথ । যজ্ঞ শুরু 

হয় নি। দ্বাকার আকাশ যন্ঞধূমে আচ্ছন্ন হবে না। | 
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_রুকিনণী! কঠোর স্বরে কৃ বললেন, এ কি অশুভ, 
কথাবার্তা । 

- আপনার অগ্রজ বলরাম, সাত্মকি, কৃতবর্মা আপনার জন্যে 

প্রাপাদ-সভাগৃহে অপেক্ষা করে রয়েছেন ৷ সমস্ত বৃত্তান্ত আপাঁনি 

তাঁদের কাছ থেকেই জ্ঞাত হতে পারবেন । দ্বারার আজ মহা 

দ্যার্দন! প্রায় অবরুদ্ধ কণ্ঠে রুকিমণশ দ্রুত কক্ষ ত্যাগ করে 

চলে গেল। 

কৃষ্ণ রুকরণণর বাক্যে ও আচরণে ক্ষণকালের জন্যে স্তব্ধ থেকে 

আবার সচল হলেন। এক অমঙ্গল আশও্কায় তার হৃদয় পণ 

হয়ে গেল। 

ঝড়ের বেগে কৃ্ণ প্রাসাদ-সভাগ্হে উপাস্থত হয়ে দ্বারপ্রান্তেই 
গতি ভঙ্গ করলেন । ভেতরে অবনত মস্তকে অগ্রজ বলরাম, সাত্যকি 

এবং কৃতবম্কে উপবেশন করে থাকতে দেখে তার হাদয় যেন 

অবসাদগ্রস্ত হয়ে উঠল। তান ধীরে ধীরে কক্ষে প্রবেশ করে 

অগ্রজ বলরামকে প্রণাম করলেন । প্রশ্ন করলেন, কী সংবাদ-_ অগ্রজ 2 

যজ্ঞাগ্ি কেন প্রজবলিত হয় নি ঃ সামগান শ্রুত হচ্ছেনা কেনঃ 

সকলে কি আমার বিলম্বের জন্যে অপেক্ষা করে রয়েছেন ? 
বলরাম নীরবে কৃষ্ণকে আসন গ্রহণ করতে বললেন । 

কৃষ্ণ আরও আশাঁঙ্কত হয়ে উঠে আসন গ্রহণ করে সাত্যকিকে 

প্রশ্ন করলেন, সাত্যকি, বল, কী ঘটেছে 2 তোমরা নিশ্চুপ কেন ? 

সাত্যাক অবনত মশ্ডকে বলল, কৃষ্ণ! এক নিদারুণ দূর্ঘটনা 

ঘটে গেছে। দ্বারকায় আর যজ্ঞাঁগ্ন প্রজালত হবে না। দ্বারকা 

আভশাপপ্রন্ত হয়েছে । খাষরা কাল সায়াহে দ্বারকা ত্যাগ করে 
1চরকালের জন্যে প্রস্থান করেছেন । 

_কেন? প্রায় শূন্য সভাগ্হে কৃষ্ণের উত্তোজত কণ্ঠস্বর 
প্রাত্বনিত হল, কেন সাত্যক? কেন দ্বারকা আভশাপগ্রন্ত 

হয়েছে-কী সেই আভশাপ 2? কে আঁভশাপ প্রদান করেছেন ?+ 
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দ্বারকায় উপস্থিত থেকেও আম সেইসব সংবাদের কিছুই জ্ঞাত হতে 

পারি নি? তোমরা কি কৃষণকে ত্যাগ করেছ ? 
উত্তেজিত কৃষ্ণকে শান্ত করার জন্যে বলরাম বললেন, না কৃষ্ণ! 

না। তুমিই এখন দ্বারকার একমাত্র আশাভরসা । তাই প্রভাতেই 
আমরা তোমার কাছে আগমন করোছ। 

উত্তেজনা সংযত করে কৃষ্ণ ধর স্বরে বললেন, তবে বলুন সেই 
নদার্ণ ঘটনা-_যা দ্বারকাকে বিপর্যস্ত করে দিয়েছে । 

দীর্ঘ*বাস ত্যাগ করে বলরাম বললেন, তবে শ্রবণ কর কৃষ্ণ । 

বলরাম যা বললেন, সংক্ষেপে তা এরকম 

গতকাল দ্বিপ্রহরে একদল ধৃবক একটি গাভনী নারীকে সঙ্গে 

নিয়ে মহার্ধ কণ্ব, মহার্ধ বিশ্বামিন্র এবং দেবাঁষ' নারদের সম্মৃখে 
উপাস্থিত হয় । তারা সকলেই মন্ত অবস্থায় ছিল। মহাঁধরা তাদের 

দর্শন করে 'বাস্মিত ও আশাঞ্কিত হয়ে প্রশ্ন করেন, কণ প্রয়োজন ? 

যুবকের দল মদমত্ত অবস্থায় বলে, আপনারা তো 'ন্রিকালদশা 

ভাবধ্যৎ-বস্তা। আপনারাই বল্ন, এই নারাঁটি কবে প্রসব করবে ? 

প্রসবসময় এর উত্তীর্ণ হয়ে গেছে । 

অসংঘত যুবকদের দ্রুত স্থান পাঁরত্যাগ করানোর মানসে মহার্ধরা 

বলেন, আঁচরেই এই নারণ প্রসব করবে । চিন্তার কিছু নেই। 
মহর্ধিদের কথায় ঘূবকের দল অদ্রহাস্য করে ওঠে । বলে, এই 

আপনাদের ভ্ঞান-_ব্িকালদর্শিতা ! ছিঃ! এ ভাবে আপনারা 

মানুষকে প্রতারণা করছেন! তারপরেই তারা নারীঁটিকে বস্ব- 
উন্মোচন করতে বলে। 

সন্দস্ত মহার্ধরা পরম বিস্ময়ে দেখেন যে নারাঁটি প্রকৃতপক্ষে 
নারীই নয়-_-এক ছদ্মবেশী প্রুষ। 

ফুবকদের ব্যবহার এবং প্রতারণায় মহর্ষিরা দ্ধ হয়ে ওঠেন 
এবং আভশাপ দেন। বলেন, তাদের কথা অন্্রান্ত। এই পুরষটিই 
আঁচিরে একটি লৌহ. মূুষল প্রসব কররে এবং সেই মুয়ল বদুবংশ 
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ধ্বংসের কারণ হবে । অতঃপর তাঁরা যজ্ঞ পারত্যাগ করে দ্বারকা 
ত্যাগ করার প্রস্তুতি নেন। ৃ 

দুঃসংবাদ বাতাসের আগে ধায় । মহারাজ উগ্রসেন, পিতা 

বসুদেব, মাননীয় অঙ্কুর এবং আম মহার্ধদের কাছে উপাস্হত হয়ে 
যুবকদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা কার ৷ কিন্তু তাঁদের 'সদ্ধান্তের পাঁর- 

বর্তন ঘটাতে পারি নি । তাঁরা বলেন, ধদ্বংশের ধ্বংস অবশ্যন্তাবা 

এবং তা আত্মকলহেই ঘটবে । 

বলরাম নিশ্চুপ হলেন । 

উত্তোজত বৃষ্ণ প্রশ্ন করলেন, আমাকে সংবাদ দেন নি কেন ? 

আমি অনুরোধ করতাম ! 
বলরাম বললেন, দহাট কারণে ৷ এক, যাঁদ তুমিও প্রত্যাখ্যাত হতে 

--তা হত আমাদের চরম অপমান । দুই, মহারাজ উগ্রসেন, পিতা 
বসুদেব, মাননীয় অঙ্কুর প্রত্যাখ্যাত হওয়ার পর যাঁদ তুমি সফলতা 

অর্জন করতে---তা হত তাঁদের অপমান ৷ তাছাড়া যাঁরা আভশাপ 

ফাঁরয়ে নিতে প্রস্তুত নন-_তাঁদের আঁধক অনুরোধ করারই বা কা 

প্রয়োজন 2 সে হত দ্বারকার অপমান । 

কৃষ্ণ কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর প্রশ্ব করলেন, কে সেই নারী- 

বেশী পুরুষ? কার এই প্রগলভতা ? 

বলরাম নীরব রইলেন । 

কৃষ্ণ পুনরায় প্রশ্ন করলেন, হে অগ্রজ সেই দার্বনীত প্দরুষাঁট 
কে বলুন। তার চরম শাস্তি প্রাপ্য । 

দীঘ*বাস ত্যাগ করে বলরাম বললেন, আম দুীখত কৃষ্ণ । 

মহারাজ উগ্রসেন, পিতা বস্দেব, মহামান্য অধ্লুর তাকে এবং 

যুবকদের ক্ষমা করেছেন। তারা অনুশোচনাগ্রস্ত। আমিও 
তাদের ক্ষমা করেছি। এট তাদের অধঃপাতের 1চহু নয়--দ্বারকার 

'সামাগ্রক অবক্ষয়ের চিহ্ন । 

_-তবু বলুন সেকে? অনড়ভাবে কৃষ্ণ বললেন । 
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_-তুঁমি উত্তেজিত হোয়ো না। তুমি তাকে এবং তাদের শাস্তি 
প্রদান করতে পারবে না । কথা দাও। 

_উত্তম। বলঃন দ্বারকার সেই কলঙ্ক কে ? 
বলরাম বললেন, সে তোমার প্যত্র, শাম্ব। 

কক্ষে যেন বজ্রপাত ঘটল! আতনাদ করে উঠলেন কৃষ্ণ! 

আমার পত্র! কুলকলঙক ! মৃত্যুই তার উপযস্ত শান্তি। 

বলরাম বললেন, শান্ত হও কৃষ্ণ । শাম্বের মৃত্যুতেই কি যদ- 

বংশের ধংস রোধ করা সম্ভব হবে? শাম্ব তো দ্বারকার অবক্ষয়ের 

প্রতীক মান্ত। তাই তো তাকে ক্ষমা করা হয়েছে। বর্তমানে যা 

প্রয়োজন, তা হচ্ছে খাঁষআভিশাশ কেমন করে 'মথ্যায় প্রতিপন্ন 

করা সন্তব হবে! 

[বষাদময় স্বরে কৃষ্ণ বললেন, মুল তো ইতিমধ্যেই প্রসাবিত 

হয়ে গেছে । অবক্ষয়ই তো. সেই মূষল। 

[বিষণ্ন বলরাম বললেন, জান কৃষ্ণ । সেই অবক্ষয় কেমন করে 
দূর করা সম্তব-তাই এখন আমাদের বিচার্য বিষয় । 

কষ আবার কিছুক্ষণ মৌন রইলেন । তারপর একসময় ক্লান্ত 

স্বরে বললেন, হে অগ্রজ! লোকে ঈষাঁ করলেও-সতয এই যে, 
্বারকাপুরী, নবযাদব আমাদের উভয়ের সৃষ্টি, রচনা । তার ধংস 

আঁত বেদনাময় ॥। দ্বারকা আমার প্রাণ । 
বলরাম বললেন, তুমি দ্বারকার প্রাণ । 

কৃষ্ণ সখেদে বললেন, তা জানি না, অগ্রজ । তবে, উপলাব্ধ 
করাছি যে দ্বারকা ত্যাগ করে দীর্ঘকাল প্রবাসে থাকা উচিত হয় 'ন। 

আমার এত আত্মসন্তুষ্ট হওয়া উচিত হয় নি। 

কৃতবমা এবং সাত্যকি বলল, ঘা 1বগত তা নিয়ে দুঃখ প্রকাশ 
করে লাভ নেই। বর্তমানে কিছ করণীয় থাকলে তা 'নিয়ে 

[চন্তা কর। র 

বলরাম বললেন, সত্য কথা । আমার্দের এই অবক্ষয় রোধ 
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' করার জন্যে এখনই অবশ্য করণীয় কী ক তা নিধাঁরণ করতে হবে । 
কৃষ্ণ মানাঁসকভাবে ভাষণ ক্লান্ত বোধ করছিলেন । (তান 

বললেন, হে অগ্রজ! দ্বারকার এই অবক্ষয়, ষুবমানসের এই 
নৌতিকতাহণীনতা কতটা গভীরে প্রবেশ করেছে তা আমায় ব্যন্তিগত- 

ভাবে অনুভব করতে হবে--পধাঁলোচনা করে দেখতে হবে । আমায় 
কশদন সময় দিন। 

বলরাম, সাত্যাকি এবং কৃতবমা বললেন, উত্তম কথা । কৃষ্ণ তুম 

ঘবারকায় উপাস্ছিত হয়েছ এীটই পরম আশ্বাসের কথা । আমরা 
এখন গাতোখান করছি। 

অভ্যাগত তিনজন প্রস্থান করলে কৃষ্ণ শুন্য সভাগ্হে কিছুক্ষণ 
একাকী উপবেশন করে রইলেন। 

কাঁদন যাবৎ কৃষ্ণ প্রাত রাত্রে ছদ্মবেশে নগর পরিভ্রমণ করলেন । 

দেখলেন-_দ্বারকার কুঞ্জবনে, পথে-ঘাটে রাঁত-উন্মন্ততা । দেখলেন__ 
মাদকাসন্তদের, দেখলেন সুরার দোকানগ্লিতে আত্মকলহ, গোষ্ঠণ- 
ঈষাঁ, অনৈতিকতা । বুধ, ভোজ, কুকুর, সাত্বত, মধ ..-একে 
অন্যের বিরুদ্ধে গরল উদ্গিরণ করে চলেছে । শুনলেন-_শাম্বের 
কাহিনী নিয়ে রসাল আলোচনা ৷ অবসাদগ্রস্ত হয়ে উঠলেন কৃষ্ণ। 
ভাবলেন, এ কোন দ্বারকা 2 এই দ্বারকা তার অপারচিত। তরি 
শুভত্ব দ্বাকার কোনও শুভ সূচনা করতে পারে নি । অধঃপাতের 
অন্ধকারে নিমগ্ন হয়ে গেছে দ্বারকা । 

কৃ উপলব্ধি করলেন এই অধঃপাতের সূচনা দীঘ'কাল আগে 
ঘটে যাওয়া কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধের সমসামায়ক অর্থাৎ দশঘ' ছান্রিশ 
বছর পূর্বের কাহনী। এক অক্ষোঁহণী যাদবসেনা নিহত হয়েছিল 
কুরদক্ষেত্ের রণাঙ্গনে ৷ তাদের যোবনবতাঁ স্রী-কন্যাদের অনেকেই 
-যৌবনজ্বালায় ব্যাঁভচারণী হয়োছল। পথেও নেমোছুল ভ্রম 
প্রতম । প্রশাসন অব্ধ হয়েছিল। আজ তাদের জারজ সন্তানে দ্বারকা 
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পূর্ণ । অনোৌতিকতার মধ্যে যাদের জল্ম--নৌতিকতা তাদের মধ্যে 

'আশা করা বৃথা । এরাই প্রভাবিত করেছে দ্বারকার ষুবমানসকে । 
এই বিষ পাঁরণত হয়েছে গোম্ঠী ঈষয়ি। সৈন্যদের মধ্যে এই 
ঈষরি বিষ ছাঁড়য়ে পড়ছে ক্লমশ । রৈবতকের দুর্গমালার পরিবেশ 

দূষিত হচ্ছে। 
কৃষ্ণ যেন অসহায় বোধ করেন। কেমন করে তিনি রোধ 

করবেন এই সর্বক্ষয়ী অবক্ষয় ? 

তব্য কিছ করা উচিত এবং আশুই করা উচিত। তানি 
মিলিত হলেন-__অগ্রজ বলরাম, সাত্যকি, কৃতবমাঁ প্রমূখ যাদব 

নায়কদের সঙ্গে । আলোচনা করলেন তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা । 

তারপর সদলে গমন করলেন রাজসভায় । 
কৃষ্ণ উদাত্ত কণ্ঠে বললেন, সবকিছুর ক্ষেত্রেই মৃত্যু এক ধু 

খনাশ্চিত নিয়ম । জাতির ক্ষেত্রেও তাই । এঁতহাঁসিক প্রয়োজনে 

যাদবের উত্থান ঘটেছিল--এীতহা'সক প্রয়োজনেই তার অবল্যাপ্ত 
ঘটবে । কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, একাঁট মতত্যুপথযান্রীকে কি আমরা 

চাকৎসাহশীনতায় মৃত্যুবরণ করতে দেব? তাকি পুরুষকারের 

কাজ ? তা কি মানাঁবকতার কাজ ? দ্বারকার জনমানসে অবক্ষয় শুরু 

হয়েছে । তা'কি আমরা প্রাতরোধ করব নাঃ 

সভাসদদের সকলে বললেন, নিশ্চয়ই করব কৃষ্ণ । অসহায়ভাবে 

'আমরা খাঁষ-অভিশাপকে স্বাকার করে নেব না। বিনা যৃদ্ধে আত্ম- 
সমর্পণ নয় । উপায় বল কৃষ্ণ ! তুমিই দ্বারকা । তুমিই যাদব ঈশ্বর । 

কৃ বললেন, তবে আতীরন্ত স:রাসান্ত দূর করতে হবে। 

সুরার বিপাণিগ্লিকে বন্ধ করতে হবে । কারণ শোশ্ডকালয়গুলিই 
সব অনর্থের উৎস। রানে কুঞ্জবনপথগ্ঁলতে প্রহরার ব্যবস্থা 
করতে হবে ধাতে রাঁতলোলুপ নরনারীরা সেগুলিকে বাবহার 
করতে না পারে। 

কৃষের 'ছিতীয় প্রস্তাবে সকলে সহমত হলেও প্রথম প্রস্তাবে 
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আপত্তি দেখা দিল। ব্যবসায়ক ক্ষাত। 

কৃষ্ণ বললেন, শে।"্ডকালয়গ্াল শুধু মাদরাই যোগান দিচ্ছে 

না, তারা অন্যায়ভাবে সংগৃহখীত তীব্র মাদকের যোগানদাতা । এই 

মাদকের আসীন্তর জন্যে প্রতি রান্রেই প্রীতি শে।"্ডকালয়তে কলহ-_ 

রন্তপাত ঘঢছে নেশায় আচ্ছন্ন মানুষের মধ্যে । এই মাদরা এবং 

মাদকই দ্বারকাবাসীর মনে হলাহল জাগিয়ে তুলছে । 

বহু তর্কবিতকের গর কুষের প্রস্তাব গৃহীত হল । শোঁণ্ডিকা- 

লরগুঁলকে পরপক্ষামূলকভাবে ক্ছাদনের জন্যে বন্ধ রাখা হল । 

শোণ্ডিকালয় বন্ধ করার আদেশ জার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই প্রতি- 

প্রিয়া স:ন্ট হল। মাঁদরা এবং মাদকাসন্তেরা বিক্ষোভ জানানো শুরু 

করল । কৃষ্ণই প্রধান হোতা-"এই হিসাবে বাঞচবংশের বিরদ্ধে 

[বষোদ্গারণ হতে থাকল । চগ্ল হয়ে উঠল দ্বারকা । প্রশাসন 

অনড় হয়ে রইল। 

কঃ এখন শান্তহীন । সোঁদন তান সম্ধ্যাকালে একাকী 

বন্দরের দিকে ভ্রমণ করাছলেন ৷ লক্ষ্য করাছলেন--সাগর আতগ্রাম- 

কারী শত শত পোতগ্ালকে । সহসাই তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটল 

দ্বারকার জ্যো তষশ্রেম্ঠ ধাষভের সঙ্গে । 

ধাবভ বয়সে বদ্ধ হলেও কৃষের প্রাত-__দ্বারকার প্রাতি তাঁর অচলা 
ভান্ত-ীবশ্বাস । অপারমেয় শ্রদ্ধাসম্পন্ন | 

কষ্ণই পহাস্যে আভবাদন জানালেন, নমস্কার হে জ্যো তিযশ্রেচ্চ 

ধাষভ। দীঘণদন পরে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটল । 

ধাষভ বললেন, হে কৃষ্ণ ! আম তোমারই অনুসন্ধান করাছিলাম । 

[কিন্ত তুমি ধাঁষ-অভিশাপ ব্যর্থ করার কাজে ব্যন্ত থাকার জন্যে আমি 

তোমাকে বিরন্ত করতে চাই নি। কিন্তু আর অপেক্ষা করা 

সম্ভব নয় । 

কেন মান্যবর খষভ ? 

--আম চীম্তত এবং ভীষণ ভাবে আশাঁঙ্কত । আমার গণনায় 
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এক অন্ডুত ফলাফল দর্শন করছি। আমি যাঁদ ভ্রান্ত হই-_-তবে 
জানবে যে দ্বারকায় একমান্ন সখা ব্যান্ত আমিই 

কী সেই গণনা ? 

-বড় মারাত্মক! ভীষণ! তুমি কিছ. সময়ের জন্যে কি 
আসবে আমার কারালয়ে 2 এসো কৃষ্ণ! 

ধাষভের উীদ্বিগ্ুতা দর্শনে কৃ আশ্চর্য হলেন । বললেন, চলুন । 

কী এমন গণনা-_যা আপনাকে এমন বিপর্যস্ত করে তুলেছে-__ 

আপনার মুখে-চোখে তারই আঁভব্যান্ত ! আমার কৌতুহল হচ্ছে। 
বন্দরের অদ্রেই জ্যোতিষার্ণব ধাষভের কাযলিয়। কৃষঃ 

কোতৃহলা হয়ে খাষভকে অনুসরণ করলেন । 
কাষলিয়ে কৃষ্ণকে সাদরে আসন গ্রহণ করিয়ে ধষভ 'কিছু 

ভুজপন্র এগিয়ে দিলেন তাঁর দিকে ।- আমার গণনা এই ভূজপত্রেই 
[লিখিত রয়েছে । হেকৃষ্ণ! তুমি পরম জ্যোতিষ । দেখ, আমার 

গণনায় কিছ: বদ্রান্তি রয়েছে কি না ? 

কৃষ্ণ আঁচরেই সেই গণনায় নিমগ্ন হয়ে গেলেন। খষভ এক 

দৃষ্টে কের মুখমণ্ডলে ক্ষণে ক্ষণে পারবাত'তি আভব্যন্তি পাঠ 

করতে থাকলেন । 

এক সময় কৃষ্ণ মুখ তুলে পালার ত্যাগ করলেন । তাঁর মুখ- 
মণ্ডল রন্তশূন্য। আশাঙ্কিত! দু'জনের কেউই দীর্ঘকাল কোনও 

কথা বললেন না। 

অতঃপর একসময়ে কৃষ্ণ বললেন, ধাঁষরা সত্যই ভবিষ্যতদুষ্টা ৷ 

তাঁরা দ্বারকাবাসীদের আত্মকলহ এবং দ্বারকার জলমগ্ন হওয়ার দৃশ্য 

নশ্চয়ই প্রত্যক্ষ করেছিলেন । আপনার গণনাও বলছে, এই সহন্দর 
নগরণ জলমগ্ব হবে । হারিয়ে যাবে সমুদ্রের অতলে ! 

-আমার গণনায় কি কিছ: ভ্রান্তি লক্ষ্য করলে কৃষ্ণ ? 

_না, মহামান্য ধষভ ! আপনার গ্রণনা চিরকালই অন্্রান্ত । 

যাদবকুলের ধংস আপন । 
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কিন্তু কৃষ্ণ! তুঁম যাদবে*বর ! দৈবের কাছে-_ভাগ্যের 
কাছে তুম কি এত সহজেই পরাজয় স্বীকার করবে? তোমার 
শুভত্ব, তোমার দেবত্ব দিয়ে রক্ষা কর এই মহান কুলকে, এই 
মহান দেশকে । 

_ কেমন .করে ? 
নতুন ভূমির সম্ধান কর। নতুন স্থানে নবদ্বারকা নিমাণ 

কর। নতুন করে শুরু কর সব কিছু। 
_-কিন্তু, কে বিশ্বাস করবে দ্বারকার এই পাঁরণাঁত ঃ সকলেই 

আমাদের উন্মাদজ্ঞান করবে । 

_না, কচ! না। আঁচিরেই শুরু হবে নানান প্রাকৃতিক 
[বপর্যয়। তা হবে দ্বারকার আসন্ন প্রলয়ের সুচনামান্ন। এখনও 

সময় আছে। তুমি সময়ের সদ্যবহার কর। একাঁদন তোমার আর 
বলরামের নেতৃত্বে আমরা মথ,রা ত্যাগ করে এই সুদুর প্রান্তে ছুটে 

এসোছিলাম । গড়ে তুলোছলাম শোর্ষেবীর্ে-সমাদ্ধতে উন্নত 
দ্বারকাকে । আজও তুমি তাই কর। ত্যাগ কর এই নগরী । স্ট 

কর নতুন নগর-নতুন আবাসভৃম । 

-হে খাবভ ! এর মধ্যে রয়ে গেছে কালের ব্যবধান । যৌবনের 

সেই তেজ- সেই শান্ত আজ আর আমার মধ্যে কোথায় ? 

_হেক্ফ! তুমি কক! লোকে তোমাকে ঈশ্বরজ্ঞানে 

পূজা করে। তুমি আঁমতশান্তধর-_এখনও । তুমিই উৎসাহের 

আকর, কৃঙ্ক। তুমি বিহহল হোয়ো না। দঢ় মুচ্ঠিতে গ্রহণ কর 

দায়ত্ব । কৃষ্ণ, যুদ্ধ! এ-ও এক দ্ধ ! খাষ-আভশাপের বিরদ্ধে 

ঘৃন্ধ। তুমি জীবনে সব যুদ্ধে অপরাজিত । দৈব বারবার তোমায় 

সহায়তা করেছে । আজও নিশ্চয় করবে । হে কৃঞ্ণ! তুমি তোমার 
জীবনের শেষ যুদ্ধের মুখোমাখ হও। 

_হে মহামান্য খষভ, কেমন করে তা সম্ভব? কোথায় সেই 
নতুন আবাসভাম ?--কোন কৌশলে আম বাদবদের নিয়ে যাব 
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সেই ভামিতে ? 
চন্তা কর, কেশব । তোমার চিন্তাতে সব সম্ভব । আম চাই, 

যাদবেরা নতুন করে বাঁচুক। দ্বারকা ল:প্ত হয়-হোক। 

ৃচন্তাগ্রস্ত ভাবে উঠে দাঁড়ালেন কচ! বললেন, হে মহামান্য 

ধাষভ, অনুমাতি করুন । আপনার কৃষ্ণ সব"শান্ত দয়ে চেষ্টা করবে 

আঁভশাপত্রস্ত যাদবদের রক্ষা করার । আপান নিশ্চিন্ত হোন । 

উজ্জল হয়ে উঠল খষভের মুখ । -আমি জানি। তুমি 
পারবে, ক । তুম জয়ী হবে এ যনে ! 

শেশ্ডিকালয় বন্ধে. মাঁদরা বন্ধে, মাদক বন্ধে, রান্নীতে দ্বারকার 
কুঞ্জবনগযীল বন্ধ হওয়ায়, নজন পথঘাটে প্রহরার ব্যবস্থা হওয়ায় 

সংক্ষুব্ধ দ্বারকাবাসী । বিক্ষোভে উত্তাল দ্ধারকা । কৃষ্ণ নিরুক্তপ 

যাদও সকলে কষ্ণের মুখের দিকে তাকিয়ে রয়েছে । কৃষ্ণ অনড়। 

কল্তু ফের মনে নতুন আবাসভূমির |চন্তা ক্রমাগত আবর্তন 
করে চলেছে । আবর্তন করে চলেছে- কেমন করে দ্বারকাবাসীদের 

1নয়ে যাবেন সেই নতুন দেশে । কোন হ্বান্ততে ? দ্বারকা জলমগ্ন 

হবে- একথা স্বয়ং কৃষ্ণ বললেও হয়তো বিরোধীরা বিশ্বাস করবে 

না। তবে উপায় 

দৈবই উপায়ের ব্যবস্থা করল । সৌোঁদন প্রদোষকালে কোথা 

থেকে উড়ে এল বজ্রগভঁ মেঘ । মরুৎগণ ক্ষিপ্ত হল। বাসুকি 

পাতাল রাজ্য থেকে মাথা নাড়ল । প্রলয় শুর হল দ্বারকার বৃকে। 

ধ্ুদ্ধ নাগের মতো সমুদ্র মাথা কুটতে থাকল দ্বারকার প্রাচীরে । 

ঘনঘন 'বিদযুং গর্জন । মেঘের গুরু গরু রব। কৃষ্ণ প্রথমে 

ভাবলেন, এই বোধহয় দ্বারকার অন্তিম ক্ষণ । পরে চিন্তা করলেন-__ 

না, এই-ই সূচনা-গরণনা তাই-ই বলছে । খবভও তাই 
বলোছলেন । 

কৃষ্ণ বাতায়নে এসে দাঁড়ালেন । প্রকৃতির রূদ্ররোষের দিকে 
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তাকিয়ে রইলেন। তাঁর মনে আবাঁত'ত হল সেই একই চিন্তা । 
_ধাঁষ-আভশাপ । কেমন করে তা থেকে মৃন্ত হওয়াসম্ভব ? কোথায় 
সেই নতুন আবাসভূমি 2? কেমন করে তানি বাধ্য করবেন যাদবদের 
দ্বারকাত্যাগে ? 

প্রবলবেগে বন্ত্রপাত ঘটল । ক্ষণপ্রভার আলোকে উজ্জল হয়ে 
উঠল চারাদক। সেই বিদ্যুৎ আলোকে_ হঠাৎই কৃষ্ের চক্ষুর সম্মূখে 

উদ্ভাঁসত হয়ে উঠল এক ভূঁমিখণ্ড-_সপ্তাসম্ধু-ীবধৌত অগ্চলে এক 

অরণ্যময় ভীমখণ্ডের দৃশ্য । আনান্দত হয়ে উঠলেন কৃষ্ণ । মনে-মনে 

বললেন, হণ্যা, সেই উপযন্ত ভূমি । সমগ্র যাদবদের পাঁরচালিত 

করে নিয়ে যেতে হবে সেই নতুন দেশে । নতৃন করে সৃষ্টি করতে 
হবে যাদব জীবন । সহসাই কৃষ্ণ গ্রিয়মাণ হয়ে পড়লেন । সেই 

একই চিন্তা-কেমন করে ? 
কৃষ্ণ হঠাৎ আশ্চর্য হলেন, ঝড়-জল উপেক্ষা করে শত শত মানুষ 

তাঁর প্রাসাদ-অঙ্গনে প্রবেশ করছে! তিনি দ্রুত বাতায়ন ত্যাগ্গ করে 

1নচে নেমে এলেন । 

কৃষণকে দর্শন করে আর্তনাদ করে উল সেই শত শত মানুষ । 

_হে কৃষ্ণ? রক্ষা কর। খাঁষ আভশাপ থেকে মূন্ত কর আমাদের । 

[বহহল কৃ বললেন, আসন । আমার সভাগৃহে উপবেশন 

করুন । ভয়বিহহল মানুষেরা তাঁর পশ্চাতে পশ্চাতে সভাগ্হে 

প্রবেশ করল। 

উজ্জ্বল দীপাধারে আলোকিত ছিল সেই সভাগৃহ ৷ কৃষ্ণ প্রশু 
করলেন, এই দুষেগি উপেক্ষা করে কেন আপনারা এলেন আমার 

কাছে? 

_ তুম আমাদের রক্ষা কতাঁ। তুমি যাদবেম্বর । রক্ষা কর। 

ত্রাণ কর মূঢ় ধাদবদের । 

দ্বারকার মানুষজনের নিঃশর্ত আত্মসমর্পণে আভভূত হলেন 

কৃ । মনে মনে দ্রুত চিন্তা করে চললেন, এই সুযোগ । প্ররোচিত 
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করতে হবে দ্বারকাবাসীকে দ্বারকাত্যাগে-নতুন এক জাবনে 
প্রবেশ করতে পথে । 

হে কৃ! জ্যোতিষার্ণব খষভ আমাদের দ্বারে দ্বারে গিয়ে 

তোমার শরণ নেবার জন্যে আবেদন জানালেন । আমাদের ক্ষমা 
কর, তুমি! খাষআভিশাপ ব্যর্থ কর। 

কু বললেন, আজ অবক্ষয় গ্রাস করেছে যাদবসমাজকে । 

নৈতিকতাহণীনতা, গোম্ঠী-ঈর্া গ্রাস করেছে যাদব-হদয়কে । খাঁষ- 
আঁভশাপ থেকে মস্ত হতে গেলে আমাদের সবপ্রথমে পৃতঃ পাব 
হয়ে উঠতে হবে । অনুশোচনা ব্যস্ত করে পাপশন্য হতে হবে। 

তা কি পারবেন আপনারা ? 
পারব কৃষ্ণ! পারব! তোমার কথাই 'ছিল চিরকালের 

আদেশ । আমরা পথভ্রান্ত। আমাদের রক্ষা কর। 

কৃষ্ণ পর্যবেক্ষণ করলেন বৃষ্টিস্নাত মানৃষগুলিকে । তারপর 
বললেন, উত্তম ৷ তবে কয়েকাঁদনের মধ্যে প্রভাসযান্নার জন্য প্রস্তুত 

হন। নারী-শিশু আর বদ্ধেরা রয়ে যাবে দ্বারকায়। বাকি 

সমস্ত দ্বারকাবাসী গমন করবে প্রভাসে । অবগাহন করে 

অনুশোচনা ব্যন্ত করে পাপমুস্ত হবে। তারপর আমি খাঁষ- 

আভশাপমূক্ত নতুন জীবনের পথে আপনাদের পাঁরচালিত করব-__ 

আর একবার | প্রস্তুত ? 
_-প্রস্তৃত কৃষ্ণ! আমরা চিরকালই তোমার অনুগামী । আমরা 

প্রস্তৃত। 

_ তবে নিভ'য়ে গমন করুন আপন আপন গৃহে । এই প্রলয় 

স্তব্ধ হবে চিরে । আপনারা প্রভাস যাত্রার প্রস্ততি গড়ে তুলুন ! 

জয় কৃষের জয়! জয় কেশবের জয়! কৃষ্ণের জয়ধ্বনি 

তুলে দ্বারকাবাসীরা একে একে প্রস্থান করল। 

সৌঁদন অধৃত যাদবের দল রথ-অ্ব-হস্তিতে শোভিত হয়ে 
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প্রভাস যাত্রা করল! আনাঁন্দত কৃষ্ণ সকলের পশ্চাতে থেকে তাদের 

অনহসরণ করলেন । শোভাধান্রা পাঁরচালনাঁর ভার দেওয়া হয়েছিল, 

সাত্যকি, কৃতবর্সা, প্রদযম্র প্রভীতি যাদব বীরগরণের হস্তে | বহ যুদ্ধে 
তারা সৈন্য পরিচালনা করেছে । সুতরাং এ দায়িত্ব তাদের কাছে 

[কিছুমান্র কঠিন নয়। শোভাষান্রার সর্বাগ্রে অবস্থান করছিলেন 

বলরাম । 
সম[দ্র-উপকূলের পথ ধরে এগিয়ে চলেছিল সেই শোভাযাত্রা । 

নত্য-গীতে মুখাঁরত । মীন্তকামী অধুত যাদব আজ ভয়শৃন্য_ 

নিভ'য়। শোভাষান্রা একসময় রৈবতকের পাদদেশে এসে উপস্থিত 
হল। দুগ্ণমালা শূন্য করে সমস্ত সৈনিকের দল নেমে এল নিচে । 

1মশে গেল মানুষের ভিড়ে । 

রৈবতকের দিকে দম্টপাত করে কৃষ্ণ দুঃখ অনুভব করলেন । 

এই দূগ্ণমালা ছিল যাদবশান্তর প্রতীক। কত পরিশ্রমে গড়ে 
তোলা হয়োছল এই দুগ্মালা, আজ তা শ্য। কালের কবলে 
সবাঁকছুরই পাঁরবর্তন ঘটে। একাঁদন বাঁহঃশন্ুর হাত থেকে 

দ্বারকাকে রক্ষা করার জন্যে প্রয়োজন ছিল এই সেনানিবাসের । 

আজ প্রয়োজনহীন । 

কৃষ্ণ গবষম হয়ে পড়লেন । 

শোভাযাত্রা শুরথগাততে এগিয়ে চলাছল । কয়েকাদনের উদ্বেগ- 

আনদ্রায় কৃষ্ণ নিদ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলেন । হঠাৎ তাঁর আচ্ছন্নতা 
কেটে গেল। তাঁর মনে হল, শোভাষাল্লার চারন্র যেন পারবার্তিত 

হয়েছে । সঙ্গীতের ধারা- শোভাষান্লার গমন ছন্দেরও যেন 

পারবর্তন ঘটেছে । কেন? উৎকীর্ণ হয়ে কৃষ্ণ শোভাযান্রাকারী-” 

দের সঙ্গীত শোনবার চেষ্টা করলেন। যান্রার শুরুতে যে মাধূ্য 

ছল তা অন্তত হয়েছে । এখন সঙ্গীত নিতান্তই সুরহীন। নৃত্য 
তালহীন-_ছন্দহীন। 

কৃষ্ণের তীক্ষয চক্ষে সহজেই ধরা পড়ল যে শোভাষান্নাকারণরা 

১৯৮ 



সকলেই মাঁদরার নেশায় আচ্ছন্ন । মাঁদরা ! তিনি সাঁবস্ময়ে লক্ষ্য 

করলেন বলিবর্দবাহণী শকটগুলিকে । শকটের ওপর বস্তাচ্ছাদিত 
কলসগুলির মধ্যে বেশ কিছু কলস উন্মযন্ত । পানীয় জলের পাঁরবর্তে 

তাতে নিশ্চয় মাদরা আনয়ন করা হয়েছে । 

ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন কৃষ্ণ । কর্তব্য কর্ম নিধারণ করার পূর্বেই 
দেখলেন যে. অ*্বারোহণে সাত্যক এবং কৃতবর্মা তাঁর 'দিকে 

আগমন করছে ' 

কৃষ্ণ তঁক্ষ * -« সাত্যকি এবং কতবর্মাকে বললেন, হে 

সাত্যকি ! হে কৃতব্মা! পানীয়ের কলসে মাঁদরা আনয়ন করার 

অনুমাতি কে দান করল ? দেখ, মাদিরা পান করে শোভাযান্লাকারীরা 

উন্মাদ হয়ে উঠেছে । অনহশোচনাগ্রস্ত মানৃষেরা নিশ্চিহ। তার 

স্থানে দেখ স্পন্ট হয়ে উঠেছে দ্বারকার সেই অবক্ষয়িত মানৃষের দল । 

এরা [বিস্মৃত হয়েছে খাষ-আঁভশাপ। 

সাত্যাক বলল, হে কৃষ্ণ! শান্ত হও। মাঁদরা যাদবর্জীবনে 
_ যাদববাহিনীতে- শুধু যাদব কেন, কোনও বাঁহনীতেই নতুন 
[কিছ নয়। মাঁদরার ওপর নিষেধাজ্ঞায় এরা দীঘণাদন মাঁদরা পান 

থেকে বণ্চিত ছিল। সদয় হও। এদের আনন্দ করতে দাও। এত 

কঠোর হোয়ো না, কৃষ্ণ! তাছাড়া, এতো দ্বারকানগর নয়। 

পথ। নারণরাও এখানে অন:পাস্থিত। র 
কৃষ্ণ বললেন, না সাত্যকি। এরা বিশৃঙ্খল হয়ে পড়বে । 
_-কৃতবর্মা বলল, নিশ্চিন্ত হও, কৃষ্ণ ! আমরা রয়োছি। 
সাত্যাক বলল, তুম বরং কিছু পশ্চাতে আগমন কর । 

অগত্যা কৃষ্ণ স্বীকার করে নিলেন সাত্যকি আর কতবর্মার 

আশবাসন। ভাবলেন, সত্যই, অহেতুক কঠোরতায় লাভ কাঁ? 

এ-তো দ্বারকানগর নয়। পথ। আনন্দ করুক। আগামীকাল 

প্রভাসের পণ্য সলিলে অবগাহন করে নিজেদের পাপের 
স্বীকারোন্তি শেষে এরা মুস্ত হবে। হয়ে উঠবে নতুন মানুষ । 
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তারপর কৃষ্ণ তাদের কাছে প্রকাশ করবেন দ্বারকার আসন্ন জলমগ্নতার 
কথা । তাদের পরিচালিত করবেন নতুন ভূমির উদ্দেশ্যে। এক 
সুখস্বপ্রে যেন বিভোর হয়ে রইলেন কৃষ্ণ । 

রান্রে প্রভাসের অদূরে পাথমধ্যেই রানি যাপনের আয়োজন হল। 
তৃণশয্যায় শয়ন করলেন কৃষ্ণ । দীঘ" সময় চিন্তা করলেন, যাদব- 
ভাবষ্যং। চিন্তা করলেন, তিনি সফল হবেন কি না ? যাদবদের 
আচরণে তিনি সংশয়ান্বিত । 

প্রভাতে যাত্রা শুরু হল। অচিরেই সেই মহা শোভাষাঘ্রা 
উপাস্থত হল প্রভাসের আঁদগন্ত উপকূলে । শোভাযাব্রাকারীরা 

যান্রাবরাতি ঘাঁটয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ল বালুকাবেলায় । লাল- 

নীল-হলুদ-সবজ পোশাকে ব্ণময় হয়ে উঠল তটভূমি | 

বলরামের রথ কের দিকে এগিয়ে এল । বলরাম উৎফুল। 

[তান প্রশ্ন করলেন, হে কচ! তুমি এই মহান প্রভাসের বুকে 

বিষণ কেন £ তোমার পরিকঙ্পনা তো সফল হয়েছে । অধূত 
যাদব উপাস্থিত হয়েছে প্রভাসের তারে । তোমার আনন্দিত হওয়া 
উচিত । 

কৃষ একদ-ন্টে লক্ষ্য করাছলেন প্রভাসের বুকে একাঁট সরোবরের 

দকে। শরবনে আচ্ছন্ন । বাতাসে আন্দোলিত হচ্ছে গাছগীল। 

কেমন যেন অপার্থব-_ভয়ঙ্কর বলে তাঁর বোধ হচ্ছিল । 
বলরামের প্রশ্মের উত্তরে কফ বললেন, হে অগ্রজ । শরবনটিকে 

লক্ষ্য করুন কেমন যেন হিংঘ্রতার প্রকাশ ঘটেছে গাছগুলির 

মধ্যে। | 

বলরাম বললেন, ও তোমার মনের ভ্রম, কৃঞ্ণ। বিশ্রাম কর। 

তরপর আমরা অবগ্বাহনের আয়োজন করব । 

কৃষ্ণ নিরুত্তর রইলেন । তারপর একসঙ্নয়ে কৃষ্ণ আর বলরাম 

সমূদ্রে স্নান সমাপন করার জন্যে অগ্রসর হলেন । 
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আবক্ষ জলে কৃষ-বলরাম সেই অনাঁদ পুরুষের ধ্যান করে 
ধাদবদের জন্যে মঙ্গল কামনা করলেন । প্রার্থনা করলেন যেন খাঁষ- 
আঁভশাপ থেকে ম্যস্ত হয় যাদবেরা । তারা যেন অবক্ষয় থেকে 
উন্নীত হয়ে নতুন করে এক সখী সমদ্ধ জীবন যাপন করতে পারে। 

ধ্যান, পূজাপাণঠ, প্রার্থনা সাঙ্গ হলে কৃষ-বলরাম তটভূমে উঠে 
এলেন । দেহ তাদের সিশ্ত। বসন সিন্ত। ক হঠাৎ বললেন, 
দেখুন অগ্রজ । যাদবেরা মাঁদরার স্রোতে ভেসে যাচ্ছে । 

উৎকাণ্ঠত বলরাম বললেন, কৃষ্ণ! চল । আর কিসের বিলম্ব ? 
সাত্যকি, কৃতবর্মা, প্রদূযম্রকে বলি--তারা অবগাহন শুর করুক। 

প্রভাসের ব্কে দাঁড়িয়ে মহাসমুদ্রকে সাক্ষী রেখে তাদের পাপের 

স্বীকারোন্ত করূক। যাদবসংহতি মন্দে নতুন করে দীক্ষিত হোক । 

কৃষ্ণ চারাঁদকে দৃণ্টিপাত করে হঠাৎ বললেন, হে অগ্রজ! কাকে 
বলবেন £ - দেখুন সকলে মাঁদরা পানে ব্যস্ত। আচ্ছন্ন । লক্ষ্য 
করুন ওদের অসংষত আচরণ । 

বলরাম যেন ক্ষাণকের জন্যে বিহব্ল হয়ে গেলেন। আঁদগন্ত 
বেলাভূমিতে মাঁদরা পানরত যাদবদের দশ'ন করে তিনি বিবর্ণ 

হয়ে গেলেন । তারপর নিজেকে সং্যত করে বললেন, মাদরা পান 
নতুন কিছু নয়। চল, আমরা সাত্যাক, কতবর্ম প্রদহ্যম্নদের মহা- 
জোটের দিকে গমন কার । তাদের অবগ্াহনে আদেশ দান করি । 

মাঁদরার পান্র নিয়ে হাস্য পারহাসে মন্ত ছিল সাত্যাক প্রমুখেরা । 
কৃষ-বলরাম উপাস্থিত হতেই তারা নিশ্চুপ হয়ে গেল। তব্য তাদের 

জোটের মধ্যে থেকে স্খ্লত কণ্ঠে কেউ বলে উঠল, চুপ ! যাদবে*বর 
কৃষ্ণ-বলরাম উপাস্থিত। ৃ ্ ৮ 

সেই বন্তাকে অনুকরণ করে অন্য আর একজন বলে উঠল, চুপ ! 

কৃষ বলরাম সমস্ত কিছু উপেক্ষা করে বললেন, হে সাত্যাক, 

হে কৃতবর্মা, মহাস্নানের আয়োজন কর। পাপম্যস্ত হও। লগ 

সমাগত। 
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কৃতবর্মা বলে উঠল, মহাস্নানের প্রয়োজন কিসের ? তোমরা 
তো স্নান করেছ । তোমাদের পুৃণ্যেই যাদবদের পূণ্য । আমরা 
মাঁদরায় অবগাহন করব- সমুদ্রে নয় । 

মহাজোটের সকলে কৃতবর্মীকে সমর্থন জানিয়ে মস্তকণ্ঠে বলে 

উঠল, হণ্যা। আমরা মাঁদরায় অবগাহন করব। ফিরে যাও কৃষ্ণ 

বলরাম । 

ফ্লুদ্ধ হয়ে উঠল মাঁদরাচ্ছন্ন সাত্যাক।-কৃষ্ককে অপমান করছ 

তুমি । কৃষ্ণ যাদবেশবর ! তোমায় আমি হত্যা করব। নিলগ্জ-_ 
পামর ! কুরুক্ষেত্রে নাদুতদের হত্যা করেছিলিস ! 

গন করে উঠল কৃতবর্মী।_ আস্ফালনের প্রয়োজন নেই। 

তুই বাহুহশীন ভরিশ্রবাকে বধ করেছিলিস। ক শঠ! ক 

প্রতারক ! 
কৃষ্ঃ-বলরাম স্তীন্তত। 

সাত্যকি আস নিন্কাষণ করে চিৎকার করে উঠল। -_সাবধান 

কৃতবর্মা! কৃষ্ণের অপমান আম সহ্য করব না । কুরুক্ষেত্রে তোকে 

বধ করতে পার নি । আজ প্রভাসে তোকে বধ করব। 

মাঁদরাসন্ত যাদবেরা কোলাহল করে উঠল। কুরুক্ষেত্র! আজ 
প্রভাসে যাদব-কুরুক্ষেত্র রচিত হবে । কুর:ক্ষেন্র! অস্ত্র ধারণ কর 

কৃতবর্মা ৷ সাত্যকিকে হত্যা কর। কৃষ-বলরামের পদলেহ? 
সাত্যকিকে হত্যা কর। 

বিবর্ণ বলরাম বললেন, হে কৃষ্ণ! নিশ্চুপ থেকো না। এদের 

1নবারণ কর। খাঁষআঁভশাপ। 

কৃ ভাবলেশহশীন । তান বললেন, চলুন অগ্রজ ! আমরা 

সরোবরের তীরে দণ্ডায়মান থেকে ঘযাদবদের অন্তিম লগ্ন 

প্রত্যক্ষ কার । 

-না, কৃষ্ণ । না! বলরাম যাদ্ধমান সাত্যকি আর কৃতবর্মাকে 

বলে উঠলেন, ক্ষান্ত হও। ক্ষান্ত হও-_সাত্যাক, কৃতবর্মা । তোমরা 
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দায়িত্বশীল । দায়িত্বহণনতার পরিচয় প্রদান করতে পারো না। 
_-উন্মন্ত জনতা বলল, কৃষ-বলরাম, ফিরে যাও। আমরা যাদব- 

কুরুক্ষেত্র রচনা করব । 

কষ বলরামের বাহ7 আকর্ষণ করে বললেন, চল্ন, অগ্রজ । 
আমাদের সম্মান বাঘিত হবে এবং তা রক্ষা করতে হলে যাদবরন্তে 
হস্ত কলুষিত করতে হবে । যাদবেরা আজ মহাকালের কবলগ্রস্ত । 

বাধাদানের কিছমান্র প্রয়োজন নেই। ভারতভর্রমর কোনো 
উপকারেই এরা ব্যবহৃত হবে না আর। 

সরোবরের অদূরে দণ্ডায়মান থেকে কচ বলরাম প্রতাক্ষ 

করছিলেন বাদবকুলের আসন্ন বিনাশ । মাঁদরাচ্ছন্ন, মাদকাচ্ছ্ 
যাদবেরা উন্মত্ত হয়ে উঠেছে। সাত্যাক আর কতবমণ পরস্পর 

পরস্পরকে আঘাত হানছে। 
হঠাৎ সমুদ্রের বুক থেকে ছুটে এল বজ্রগভ“ মেঘের দল। ঘন 

ঘন বিদ্যুৎ ক্ষরণের আলোকে কৃষ্ণ দেখলেন, সাত্যকির আঁদর 

আঘাতে কৃতবর্মরি শির ভুলুঠত হল । মেঘের গুর্ গুরু রবের 
সঙ্গে উন্মত্ত যাদবদের কোলাহল মিশে গেল । হত্যা কর সাত্যাককে। 

ভোজ, কুকুর, মধ্বংশীয়েরা আক্রমণ করল সাত্যকিকে। 
সাত্যকিকে রক্ষা করতে এঁগয়ে এল প্রদ্দাম্ । কয়েক মুহূর্তের 

ব্যবধানে সাত্যকি এবং প্রদনযম্ের শির লুটিয়ে পড়ল প্রভাসের 
বালুকাণেলায় । 

মর্তগণ যেন হঠাৎ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। ধূলি মেঘে আচ্ছন্ন 
হল প্রভাস । . পুরু গরু রবে প্রকম্পত হল চতুর্দিক।-_হত্যা 
কর, হত্যা কর। হত্যার নেশায় উদ্বদ্ধ হয়ে উঠল যাদবেরা । কেউ 
জানে না-কে কাকে হত্যা করছে-কেন ? 

বলরাম এক সময় কৃষ্ণকে অনুরোধ করলেন, কৃষ্ণ! হস্তক্ষেপ 
কর। এ হত্যাকাণ্ড বন্ধ কর। ব্যবহার কর তোমার শায়ক। 

নির্লিপ্ত কৃষক বললেন, কার বরদদ্ধে ব্যবহার করব শায়ক ? 
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'মাঁদরা আর মাদক এদের হদর থেকে পঃঞ্ীভূত হলাহলকে টেনে 
বার করে এনেছে । গোচ্ঠী ঈর্ষা, ব্যান্তগত ঈাঁ এদের দীর্ঘকাল 
গ্লাস করেছে । ম্যান্তি অসম্ভব । 

মরুৎগণ তখনও ক্ষিপ্ত । ক্রমাগত বিদ্যুতের আলোকে উদ্ভাসত 

প্রভাসের কুল। অঝোর ধারায় ধারাবণ ৷ তারই মধ্যে জঘাংসায় 
মত্ত মতত্যুপথযান্রী যাদবকুল । নিশ্চেষ্ট দর্শক কৃষ্ণ ও বলরাম । 

হঠাৎ এক দল রন্তস্নাত ধাদব ছুটে এল ।- অস্ত দাও, অস্দ 

দাও। শত্রু এখনও জাীবত । 
মৃতগ্রায় _ চৈতন্হণীন মানৃষগুলিকে দর্শন করে কৃষ্ণ করুণা 

অনুভব করলেন। কী প্রয়োজন এদের জীবিত থাকার ? 

ঝঞ্চাক্ষুব্ধ শরবনের দিকে দৃঁজ্টপাত করলেন কৃষ্ণ । রত্ত- 

লুলসায় তারা যেন ছটফট করছে। নিচ্চুরভাবে কৃষ্ণ বললেন, 
শরগ্বালকে ব্যবহার কর । ওই শর থেকেই প্রস্তৃত হয় লৌহফলক 
'য্স্ত াদব-শায়ক _শন্রঘাতী । 

উন্মন্তের মতো কোলাহল করতে করতে মানুষগ্ণীল ঝাঁপ 'দিল 

শরবনে । উৎপাটিত করল প্রাতিটি শর । ভগ্ু আসর সাহায্যে 

তাদের তীক্ষ্াগ্র করে অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করল। ঝঞ্জাবাতাসের 

গর্জন ছাপিয়ে জেগে উঠল তাদের আর্তনাদ। ক্রমে শরমুক্ত 

সরোবরের জল রান্তম হয়ে উঠল । স্তুপীকৃত হয়ে উঠল মৃতদেহ । 
বলরাম বললেন, এ তুম কাঁ করলে কৃষ্ণ? যাদবদের মৃতয্যর 

পথ প্রদর্শন করলে ? 

_মৃত্য নয়, অগ্রজ । মাঁন্তর পথ প্রদর্শন করলাম কিছু 

হতভাগ্য মানষকে--যারা পৃথিবীতে ভারবাহণ হয়ে বেচে থাকত । 

মৃত্যই এদের পক্ষে আশাীবদিস্বরূপ। ওরা কৃষ্ণের করুণা 
লাভ করেছে। 

একসময় মরুতগণ বিদায় নিল। বিদায় নিল বভ্রগভ' 
"মেঘের দল । আকাশ আবার নির্মল হয়ে উঠল। শুধ্দ পড়ে রইল 
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অধূত বাদবের মৃতদেহ । 

কৃষ। ও বলরাম পাষাণ মূর্তির মতো দাঁড়য়ে রইলেন । 

মৃত প্রদহম্ন, শাম্ব, আনরদৃদ্ধ, গদ, সারণ, সাত্যাক, কতবর্মাকে. 

দর্শন করে আকুল হয়ে উঠলেন কৃষ্ণ । তাঁর সহম্ত্র য্দ্ধের সব 

নায়ক । একি করুণ পারণাত এদের । কে দায়? কে দায়ী 

যাদবদের এই মৃত্যযজ্ঞের? তিনি? কিন্তু তান তো এদের 

মুন্ত করতে চেয়েছিলেন_ চেয়োছলেন নতুন দেশে নিয়ে যেতে । 
স্বপু অসফল রয়ে গেল। পরাজত কৃষ্ণ ! 

হে অগ্রজ! আমাদের জীবনও এখন অথথহশন । 

[বষণ্ন বলরাম বললেন, হণ্যা কৃষ্ণ । আমাদেরও এখন এদের 
অনুসরণ করা উঁচত। আমাদের জীবনও এখন ভারবাহণ । 

_কিন্তু কিছু কর্তব্য তো রয়ে গেছে। দ্বারকায় এই সংবাদ 
প্রেরণ করতে হবে । নারী-বদ্ধাঁশশহদের সুরক্ষার ব্যবস্থা করতে 
হবে। চলুন আমরা দ্বারকায় গ্রমন কাঁর। 

_অসন্ভব, কৃষ্ণ । তাঁদের মুখোমুখি হওয়ার ক্ষমতা আমার 
নেই। তুম যাও। 

সহসা দারুককে আগমন করতে দেখে বাস্মত বলরাম বললেন, 

তুম এখনত জীবিত, দারুকঃ কা জন্যে প্রত্যাবত্ন করলে ? 

মৃতদেহ দশনে আনন্দ প্রকাশ করতে? 

[বষগ্ন দারুক বলল, আম পাঁরত্যাগ করে গিয়েছিলাম প্রভাস । 

কোলাহল স্তব্ধ হতে প্রত্যাবর্তন করছি। হে হলধর! মৃত 

আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, পুত্র- এরা কি কখনও আনল্দ দান 

করে? এই নিম্ম ভয়াবহতা আমার হৃদয়কে প্লাবিত করছে। 

কী মম্র্দীন্তক ভাবে আন্তমে পাঁরণত হল মহান যাদবকুল ! 
কৃষ্ণ আচ্ছন্নের মতে দাঁড়য়েছিলেন। বললেন, কর্তব্য এখনও 

অসম্পূর্ণ । আমাকে দ্বারকায় প্রত্যাগ্রমন করতে হবে। রথ 

সাঙ্জত কর, দারূক। 
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রথ প্রস্তুত রয়েছে, হে কৃষ্ণ! চল, এই মহাশ্মশান ত্যাগ 
করে আমরা পলায়ন কার। 

কৃষ্ণ বললেন, হে বলরাম! আপাঁন অপেক্ষা করুন, আমি 

দ্বারকা থেকে শগগ্রই প্রত্যাবর্তন করব ৷ তারপর দু'জনে ধ্যানযোগে 

দেহত্যাগ করে অনুগমন করব এই অধত যাদবদের । এদের সঙ্গে 
সঙ্গে আমরাও প্রয়োজনহণীন হয়ে গোছ। যাদবহীন কৃষ্ণ ও 
বলরামের আস্তত্ব কোথায়? আমরা আঁস্তত্হণন । 

সজল নয়নে বলরাম বলল, হে কনিষ্ঠ ! ত্মি যাও, আমি এই 
মহাম্মশানের প্রহরায় থাকব । যাও। 

কষ রথে আরোহণ করলেন । পাণুজন্যের শব্দে বিষাদময় 

হয়ে উল প্রভাসের মহাম্মশান। সার সার মৃতদেহ । কিছুকাল 

আগেও এরা ছিল জীবিত । এখন প্রাণহীন । নিশ্চল । 

দার্কের নিপুণ হস্তে গরড়ধ্যজ রথ গাতিপ্রাপ্ত হল। 

দ্বারকার বুকে এখন শুন্যতা ! বৃদ্ধ, রমণী এবং শিশুরা বেষ্টন 

করেছিল ক্চের রথ । 

মহারাজ উগ্রসেন প্রশ্ন করলেন, হে কৃষ্ণ! এ কি তোমার 

রূপ 2 মাঁলন -ধৃলালপ্ত বসন ! কোথায় তোমার সেই শাঁখধজ ? 

পিতা বস্দেব বললেন, কোথায় সেই অধূত যাদবের দল ? 

কোথায় রেখে এলে তাদের । 

নারীরা আর্তনাদ করে উঠে বলল, আমাদের স্বামী-পাত্র- 

ছাতারা কোথায়? কোন দেশে তারা রয়ে গেল কৃষ্ণ ! 
অক্লুর ও উদ্ধব বলল--বল, বল, কৃষ্ণ ! সবাই কোথায় ? তোমার 

এই শোচনণয় মার্তই বাকেন ? 

প্রশ্নের পর প্রশ্ন । আঁভভুত কৃষ্ণ একসময়ে নিজেকে সংযত 

করে বললেন, খাষ-আভশাপ সত্য হয়েছে। প্রভাসবেলায় 

যাদবেরা আত্মঘাঁতিকলহে নিহত হয়েছে । যাদবেরা আর নেই । 
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আকুল হয়ে উঠল দ্বারকা । সূচীভেদ্য নীরবতা । 

পিতা বসৃদেব বললেন, হে কৃষ্ণ! তৃমি তাদের পরিচালিত করে 

নিয়ে গিয়োছলে ম্ীন্তস্নানের জন্যে । ত্যাম তাদের রক্ষা কর নি। 

-না। তারা অপ্রয়োজনীয় হয়ে গিয়েছিল । আমি তাদের 

বাধা দান কার 'নি। আপনারা আমায় ক্ষমা করুন । কাকে বাধা 

দেব? সবাই হিংসায় উন্মন্ত। অন্তরের গোপন কোণে সণ্চিত 

হলাহলে তারা নীলবণ"। আম পরাজিত । 

শোক [িহলতা একটু শান্ত হলে কৃষ্ণ বললেন, আরও একি 

ঃসংবাদ রয়েছে । আঁচরে জন্মলগ্ন হবে দ্বারকা । দারুক আঁন- 

রুদ্ধপুত্র আমার পৌন্র বুকে নিয়ে এখনই গমন করবে মথুরায়। 

বস্ত্র রাক্ষত হবে মথুরায়। পশ্চাতে দারুক যাবে হস্তিনায়। 

পাণ্ডবদের যদুকুল ধ্বংসের সমাচার দান করে বলবে, কৃষ্ণ কুর£ক্ষেত্রের 

যুদ্ধের মতো প্রভাসবুদ্ধেও নিরপেক্ষ ছিল । গা নত, নৈতিকতাহগন 

যাদবদের রক্ষা করার সে কোনও চেষ্টাই করোন । কৃষ্ণ ও বলরামের 

প্রয়োজন শেষ । তারাও মহাপ্রয়াণে গমন করবে । তৃতীয় পাণ্ডব 

অর্জন যেন সত্বর আগমন করে দ্বারকায় । উদ্ধার করে নিয়ে যায় 
বৃদ্ধ-নারী-শিশুদের । অর্জন ছাড়া এ কর্তব্য অন্য কারও দ্বারা 

সম্ভব নয়। যাও, দারুক। তম বরকে নিয়ে এখনই যাত্রা কর । 

সময় বড় সংক্ষিপ্ত । ওঁদকে অগ্রজ বলরাম আমার প্রতীক্ষায় 

রয়েছেন । 

দারুক শিশ: বন্ত্রকে নিয়ে যাত্রা করলে প্ন্দনের রোল উল 
দ্বারকায়। আকুল হয়ে উঠল দ্বারাবতাঁ। 

[নিলিপগ্তভাবে তা দর্শন করে কৃষ্ণ বললেন, অর্জনের আগমন 

প্স্ত সময় আপনারা দ্বারকার দ্বার রুদ্ধ রাখুন । প্রাতিরোধ ব্যবস্থা 

গড়ে তুলুন যাতে নারীলোভা দসহ্যরা দ্বারকা আশ্রমণ করতে না 

সক্ষম হয়। অর্জন আসবে--ঝড়ের বেগেই সে আগমন করবে । 

আপনাদের উদ্ধার করে নিয়ে যাবে সে। 
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সূর্য তখন পশ্চিম দিগন্তের ওপরে । ম্লান আলোক ছাঁড়য়ে 
পড়েছিল অতুল এ্বর্যময়” দ্বারকার ওপর । 

কৃষ্ণ বললেন, আমায় অন:মাতি করুন । 

পুনরায় ক্লন্দনের রোল ভারণ করে তুলল বাতাস । 

কৃষ্ণ বললেন, মানুষ পৃথিবীতে আসে। কর্ম করে -_ আবার 
বিদায় নেয় । আঁমও এসেছিলাম । আমার কর্ম করোছি। আম 

অধমাঁদের বিনাশ কামনা করেছিলাম । যতদূর সম্ভব তাদের বিনাশও 
ঘাঁটয়েছি। তবে অশহভশান্ত-_অধমশরা রন্তবীঁজ। কোন গোপন 

গুহায় মাটির কোন গোপনে কন্দরে তারা আবার বলবীর্য লাভ 

করছে, জানি না । আবার তারা মানব-সংসারে হানা দেবে । তখন 

নতুন কোনও কৃষ্ণ তাদের প্রাতরোধে এগিয়ে আসবে । এই-ই জীবন 
চক । এই-ই সংসার চশ্র । এখানে দুঃখের স্থান নেই । কালের 
1নয়মকেও কেউ আঁতশ্বম করতে পারে না। আম আপনাদের স্নেহ 

লাভে, শ্রদ্ধা লাভে--ভালোবাসায় ধন্য । বিদায় ! 

মহারাজ উগ্রসেন বললেন, হে কৃষ্ণ ! তুমি যাদবেশ্বর ! 

মান মুখে কৃষ্ণ বললে, আমি মানুষ । আম আমার সমস্ত 

শান্ত দিয়ে আঁধকার করার চেস্টা করেছিলাম সেই দেবত্বকে । জানি 

আম কতদূর সার্থক। কতদূর ব্যর্থ! মহাকাল তার বিচার 
করবেন। 

_. রথশন্য হয়ে পদরুজে কৃষ্ণ দ্বারকার তোরণ আঁতগ্রম করলেন । 
শেষবারের মতো একবার তাকালেন তার প্রিয়তম নগরীর দিকে । 

কত উৎসাহ-_কত উদ্দীপনায় একাদন তানি গড়ে তুলেছিলেন এই 
নগর। আজ তা মূল্যহশীন। কালই সব কিছুর মূল্য জোগায় । 

কালই সব কিছু মূল্যহান করে দেয়। ূ 
সশব্দে নগর তোরণ বন্ধ হল। কৃষ্ণের হৃদয় হাহাকার করে 

উঠল। নিজের মনে মনে বললেন, বিদায় দ্বারকা, বিদায় দ্বারাবতী ! 
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প্রভাসের অদূরে বক্ষতলে নিদ্রামগ্ন ছিলেন কৃফণ। সঙ্গণহীন 
তৃষ্ণাহাীন, ক্ষুধাহীন, কৃষ্ণ । হঠাৎ ভাঁমতে কম্পন জাগল। 
জলোচ্ছবাসের প্রবল শব্দ । নিদ্রাঙ্গ হয়ে গেল কৃষ্ণের ৷ 

আকাশে রান্তমাভা। প্রভাত হচ্ছে। টলমল পায়ে উঠে 

দাঁড়ালেন কৃষ্ণ । প্রভাস! অগ্রজ বলরাম অপেক্ষা করে রয়েছেন । 
অধুত যাদবদের মৃতদেহ তারই প্রতীক্ষায় । সময় অন্প। 

ভুকম্পন এক সময় শান্ত হল। কৃষ্ণ দত পদক্ষেপে এগিয়ে 
চললেন প্রভাসের দিকে । নিঁদ্ট সীমানায় পেশছে আশ্চর্য হলেন 
কৃষ্ণ । কোথায় সেই অধৃত মৃতদেহ ? কোথায় তাঁর অগ্রজ বলরাম ? 
িছক্ষণ ভাল করে চতুর্দক লক্ষ্য করার পর তানি আঁবষ্কার 
করলেন, সাগরজলে ভাসমান মৃতদেহ ! বুঝতে পারলেন, 

সমর গ্রাস করেছে বালুকাবেলা । ভুকম্প তারই সংকেত ছিল। 
ধিম্তু কোথায় অগ্রজ বলরাম 2 বালিয়াঁড়র পর বালয়াড় পার 

করে তান খুজে চললেন হলধর বলরামকে । শেষপ্যস্ত এক 
জায়গায় তিনি আবিষ্কার করলেন নিথর-_নিস্পন্দ বলরামকে। 
ধ্যানযোগে দেহত্যাগ করেছেন । 

কিছুক্ষণ বিহ্বল থাকার পর কৃষ্ণ সচল হলেন । তানি বলরামের 

মৃতদেহ সাগরজলে ভাসয়ে দিলেন । 

অকুল পারাবার | প্রভাতের সেই জলোচ্ছৰাস নেই । অসংখ্য 
মৃতদেহ ভেসে চলেছে সাগরের জলে। কৃষ্ণ একদন্টে তাকিয়ে 

রইলেন সোঁদকে । যাদবকুল ভেসে চলেছে অনন্তের দিকে । এক 

দিন এদের উত্থান ঘটেছিল । ধর্ম সংগ্থাপনে এরা তাঁকে সাহায্য 
করোছল । কালের বিধানেই এরা আজ অধঃপাঁতিত হয়োছল ! 

কালই এদের গ্রহণ করেছিল। কিন্তু তিনি যে রয়ে গেলেন! এরা 
তকে তো গ্রহণ করল না। তবে কি তান পারত্যন্ত 2 তাঁর কর্তব্য 
এখনও অসম্পূর্ণ ?. 

অগ্রজ বলরামহণীন জীবন [তান কেমন করে ধারণ করবেন ? 
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অগ্রজ প্রাতশ্রাতি ভঙ্গ করে চলে গেছেন । প্রতীক্ষা করেন নি তাঁর 
প্রত্যাবর্তনের ৷ 

আভমান-ক্ষুষ্খ হন কৃষ্ণ । দুই দেহে ছিলেন তাঁরা একাঁট 
প্রাণ। সেই একটি দেহের বিহনে পৃথিবী আজ শন্য--মহাশন্য। 
কৃষ্ণ একাকী। নিঃসগ্গ। এ জীবন তাঁকে ত্যাগ করতে হবে । 

তবে কোথায়? কোথায় সেই স্থান £ মৃত্যু তাঁকে গ্রহণ করবে-_ 

িল্তু কোথায় সেই মত্যু তাঁর জন্যে আসন পেতে বসে রয়েছে? 
গ্রভাস নয়। নিশ্চয়ই প্রভাস নয়। নচেৎ অগ্রজ তাঁকে ত্যাগ করে 

যেতে পারতেন না । অধূত যাদব তাঁকে ত্যাগ করে যেতে পারত 

না। কোথায় সেই মোহন আসন 2 মোহন মৃত্যু ?ঃ 
সূর্ধ মাথার ওপরে এল । ক্রমে ঢলে পড়ল পশ্চিম দিগন্তে । 

পরিশেষে লঙ্জাবনত হয়ে সাগরের বক্ষে মুখ লূকাল। সন্ধ্যা নেমে 

এল নিঃশব্দ পদক্ষেপে ৷ অভুস্ত- তৃষ্ণার্ত কৃষ্ণ এক সময়ে গার্োরথান 

করলেন । মনে মনে বললেন, [বিদায় ! বিদায় হে প্রভাস! তোমার 
এই চারণক্ষেত্র বারবার আমায় 'দিয়োছল সান্ত্বনা _শান্ত উৎসাহ । 

আজ দিল বিষাদ-_বিষগরতা, জীবনের প্রীত নিমোহতা । বিদায় ! 
আনার্দষ্ট ভাবে কৃ্ণ ফিরে চললেন রৈবতকের দিকে ৷ 

কঝ্ের মহাপ্রয়াণ 

বিশাল এক মহণর্হের নিম্বে শায়িত কৃষ্ণ শ্রান্ত। ওপরে-_ 
অনেক ওপরে উত্তুঙ্গ গারচড়া_-সারসার দুর্গ_দুর্গমালা । আজ 
জনহাঁন। শুধু যাদব-পতাকা বাতাসে একা 'নঃসঙ্গ ভাবে উড়ছে । 

_ নিমীলিত চক্ষে কৃ দৃষ্টি প্রসারিত করলেন সৌঁদকে ৷ একাদিন 
কত মানুষ কত পাঁরশ্রম- জরাসম্ধভশীত । আজ সব 'নিরর্থক। 

বনজগজ্স- উদ্ভিদের দল গ্রাস করবে ওই পাষাণ দূর্গ । ফাটল 

ধরবে তার প্রাচীরে প্রাচীরে- দেওয়ালে দেওয়ালে! চূর্ণ হয়ে 
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লুটিয়ে পড়বে রৈবতকেরই শিখরে । 

কৃ দৃষ্টিপাত করলেন নিম্নের দিকে। প্রশস্ত রাজপথ চলে 
গেছে দ্বাকার দিকে ৷ ওই পথ বেয়েই আসবে অজনের কাঁপধ্বজ । 

দেবদত্তের নিনাদে পূর্ণ হবে আকাশ--বাতাস। ক মনেমনে 

অদৃশ্য দ্বারকাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, আমি আছি । আম আছ 

প্রহরায়। অর্জুন এলেই আমার ম্যান্ত। কিন্ত কবে আসবে 
অর্জন? কতদিন; কতকাল পর? কতরব্য শেষ। শুধু 
প্রতীক্ষা । কৃ ভাবলেন, এই আকাশ, এই পাঁথবী বড় সুন্দর । 
একে ত্যাগ করে যেতে হবে! বড় মোহময় এ বাতাস ! 

হঠাৎ অস্ফুট আর্তনাদ করলেন কৃষ্ণ । তাঁর পদতলে বিদ্ধ 

হয়েছে এক শায়ক। অন্ধকার ঘনিয়ে এল তাঁর সারা চোখে। 

তারপর একসময়ে ধরে ধারে চোখ উন্মৃন্ত করার চেষ্টা করলেন। 

কে এই ঘাতক? 
প্রথমে অস্পম্ট--পরে সহস্পন্ট ভাবে কফ দেখলেন, সম্মুখে এক 

ভশীতিবিহবল ব্যাধ। -হে কৃ! আমার লক্ষ্য ভ্রষ্ট তাঁর তোমায় 

আঘাত করেছে । আমায় ক্ষমা কর। আম শায়ক উন্মৃন্ত করছি। 

তোমাকে বহন করে নিয়ে যাচ্ছ দ্বারকায় । আমায় ক্ষমা কর। 

বরাভয়ের হাস হাসলেন কৃষ্ণ ।- না, হে নিষাদ ! কৃষ্ণ তোমায় 

ক্ষমা করেছে। তুমি কৃষ্ণকে তাঁর পরম মৃত্যু উপহার 'দিয়েছ। 
ক্ষা্ীয়ের মৃত্যু । কা নাম তোমার ? 
- জরা ! 
--ফিরে যাও জরা-নিভরয়ে ফিরে যাও । গোপন রেখো আমার 

কথা। বাসুদেব কৃ তোমায় ক্ষমা করেছে । বাও। 

সা্দশ্ধভাবে 'ফিরে গেল জরা । 

বাতাসে পাতার ঝাঁরঝিরি শব্দ। ঘুম নেমে আসছে কৃষের 

চক্ষে । হ্মশ প্রচ্৬ড কোলাহল। 

__কিসের কোলাহল ? চক্ষু বন্ধ রেখেই কান পাতলেন 'তিন। 



তাঁর মনে হলযেন সমুদ্রের জলোচ্ছৰাসের শব্দ। 

কৃষ্ণের চক্ষে আঁধার । সেই আঁধারময় চক্ষে তিনি দেখলেন, 
ক্ষুব্ধ-বক্ষৃব্থ সমদ্রর প্রবল আঙ্লোশে ঝাঁপিয়ে পড়েছে দ্বারকার 
বুকে । 

কৃষ্ণ মনে মনে বললেন, হে দ্বারকা "বিদায়! হে বাদবগণ ! 
হে অগ্রজ ! আমার জন্যে তোমরা পরপারে অপেক্ষা কর । আম 
আসাছ। কৃষ্ণ করুণ স্বরে প্রার্থনা জানালেন ।-_হে মৃত্য! 
কৃষককে দয়া কর। 

সন্ধ্যার মতো নিঃশব্দ চরণে মৃত্য এসে গ্রহণ করল বাসে 
কৃষকে। 

ধনর্জন--শন্য রৈবতকের বুকে তখন বাতাসের হাহাকার । 

১৭ 
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সহায়ক পুস্তকের তালিক। 

খণ্বেদ সংহতা 
শ্রীমন্ভাগবদগ্ীতা 
শ্রীমদ্ভাগবত 
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মহাভারতম---মহামহোপাধ্যায় ৬হারদাস সিদ্ধাস্তবাগীশ 
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